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பரபரப் 	 ைறயாமல்,	அந்த	பரபரப் க் 	என் 	நிகழ்ச்சிகைளத்	ெதா க்காமல்,
ஆபாசமில்லாமல்,	ஏராளமான	கதாபாத்திரங்கைள	உ வாக்கி,	அபத்தங்கைளக்
ெகாட்டாமல்,	 தல்	வரியிலி ந் 	கைடசி	வரி	வைர	வி வி ப்ைபக்
ைறக்காமல்,	நிகழ்ச்சி	ேமல்	நிகழ்ச்சியாக	உ வாக்கி,	 த்திசாலித்தனமாக,

சா ர்யமாக	கதாபாத்திரங்கைளப்	ேபச	விட் ,	ச தாயத்தில்	இ க் ம்
ஒவ்ெவா 	மனித ம்	எப்ப 	எல்லாம்	நடந் 	ெகாள்ளக்	 டா .	ேபான்ற	அற் த
மான	தகவல்கைளச்	ெசால் ம்	நாவல்கள்தான்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்காரின்
நாவல்கள்.	இவ ைடய	கைதகளில்	காதல்	காட்சி ம்	வ ம்,	ேகார்ட்	சீ ம்	வ ம்,
ேபாலீஸ்	நடவ க்ைகக ம்	வ ம்,	ம த் வரின்	ேசைவ ம்	வ ம்	-	இப்ப
அேநகமாக	எல்லாத்	தரப் 	மனிதர்களின்	ேமன்ைமையப்	பற்றி ம்	ெசால்வார்.

அேத	சமயத்தில்,	இேத	ச தாயத்தில்	நல்லவர்கள்	மத்தியில்	வா ம்	வக்ர	 த்தி
உள்ளவர்கைளப்	பற்றி ம்	ெசால்லி,	அப்ப ப்பட்டவர்கைள	எப்ப 	எல்லாம்	அடக்கி
ஆளலாம்	என்பைதப்	பற்றி ம்	ெசால்லி	இ ப்பார்.	இவ ைடய	எ த் க்களில்
சிரிப் க் ப்	பஞ்சமி க்கா .	கைதகளில்	நில ம்	க னமான	 ழ்	நிைலைய ம்,
ப 	சாதாரணமாகக்	ைகயாண் ப்பார்.	சிக்கைல ம்	உ வாக்கி,	அந்த
சிக்கலிலி ந் 	வி ப ம்	வழிைய ம்	ெசால்வார்.	வ ர் ைரசாமி	ஐயங்கார்
எ திய	நாவல்கைளப்	ப த்தால்,	ெபா 	ேபாவ 	மட் மன்றி,	பல
விஷயங்கைளத்	ெதரிந்
ெகாள்ளலாம்.

தமிழில்	ெந ங்கைத	அல்ல 	நாவல்	ேதான்றிய,ஆரம்ப	கால	கட்டத்தில்	வ ர்
ைரசாமி	ஐயங்கார்	இந்த	நாவல்கைள	எ தி ள்ளார்.	அந்த	காலகட்டத்தில்

இவ ைடய	நாவல்கைளப்	ப க்காதவர்	எவ ம்	இ ந்தி க்க	 யா .	மிக ம்
பிரபலமாகப்	ேபசப்	பட்ட	திகம்பர	சாமியார்	இவ ைடய	பாத்திரப்	பைடப் .	திகம்பர
சாமியாரின்	அறி 	அளவிட	 யாத .	மிக ம்	 த்திசாலியானவர்.	தன் ைடய
ஒவ்	ெவா 	ேபச் 	வார்த்ைதயி ம்,	ெசயலி ம்	பல்லாயிரக்கணக்கான
அர்த்தங்கைள	 கிக்க	ைவப்பார்.	இவ ைடய	ஒவ்ெவா 	நாவ ம்,	ஒன்ைற
ஒன் 	மிஞ்சி	நிற்கிற .

‘இவ்வள 	வ டங்கள்	ஆகி	விட்டேத!	ேபார்	அ க்காதா?’	என் 	வாசகர்கள்
ளி ட	எண்ண	ேவண்டாம்.	இைத	நாங்கள்	வியாபார	ேநாக்கில்	ெசால்லவில்ைல.

உண்ைமயில்	இந்த	நாவல்கைள	எல்லாம்	நாங்கள்	ப த் ப்	பார்த்த	பிற தான்



ெவளி	யி கிேறாம்.	ேநரம்	ேபாவேத	ெதரியாமல்	சரளமான	தமிழ்	நைடயில்,	கைத
ேபா ம்	ேபாக்ேக	மிக	மிக	நன்றாக	உள்ள .

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	இப்ப ப்பட்ட	நாவல்கைள	எ தியதால்	ஏராளமான
நற்சாட்சிப்	பத்திரங்கைள ம்,	தங்க	ெமடல்கைள ம்	ெபற் 	உள்ளார்.	இெதல்லாம்
சாதாரண	விஷயமல்ல.	இந்த	நாவல்கைளத்	தமிழ்	மக்கள்	ப க்க	ேவண் ம்,
ேபாற்ற	ேவண் ம்,	நாங்க ம்	நிைறய	 த்தகங்கைள	விற்க	ேவண் ம்.	இெதல்லாம்
வாசகர்க க் த்	ெதரியாமலா	இ க் ம்?	இந்தப்	 த்தகங்கைள	வாங் ம்
அைனவ ேம	 த்திசாலிகள்தாம்.

இந்த	நாவல்கைள	ெவளியி ம்	 யற்சியில்	எங்க க் 	மிக ம்	உதவியாக
எங்கள 	நீண்ட	நாள்நண்பரான,	ைசவ	சித்தாந்த	 ற்பதிப் க்	கழகத்தின்
தைலவரான	தி .	இரா.	 த் க் மாரசாமிக் ம்,	 லின்	பைழய	பிரதிகைளக்
ெகா த் 	உதவிய	
(காஞ்சி	 ரம்)	அன்பர்க க் ம்,	ேம ம்	இந்த	 ல்கைள,	அந்தக்	காலத்திலேய
ஏராளமாக	விற்பைன	ெசய் ,	ெப ம்	பணியாற்றி	தற்ேபா 	எங்க க் 	உரிைமைய
வழங்கிய	இரத்தின	நாயக்கர்	அண் 	சன்ஸ்	உரிைமயாளர்	தி .	பாலகி ஷ்ணன்
அவர்க க் ம்	வாசகர்கள்	சார்பில்	எங்கள 	மனமார்ந்த	நன்றிையத்
ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறாம்.

'வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	 ல்கள்	மீண் ம்	வ மா?	மீண் ம்	வ மா?’	என்
ஏங்கிக்	ெகாண் க் ம்	வாசகர்கள்	இப்ேபா 	மகிழ்ச்சி	அைடவார்கள்.	இந்த
ல்கைள	‘ ப்’	பார்த் க்	ெகாண்	 க் ம்ேபாேத,	பல	வாசகர்கள்,	‘ ப்’

ப க்க	வில்ைல	என்றால் டப்	பரவாயில்ைல,	தாமதப்ப த்தாமல்	உடேன
ெவளியி ங்கள்	என் 	 றினார்கள்.
அன் 	OO7.
இன் 	ேஜம்ஸ்பாண் 	-	ஆனால்
அன் ம்	இன் ம்	என் ம்
"திகம்பர	சாமியார்’’
								அல்லயன்ஸ்	 ரீநிவாஸன்
---------------	
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வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்:	1880-1942.	தஞ்ைச	மாவட்ட	மன்னார் 	வட்டம்.
தந்ைத	கி ஷ்ண	ஐயங்கார்.	பி.ஏ.	பட்டம்	ெபற் 	தாசில்தாராக	விளங்கி,	எ த் ச்
ெசல்வாக்கால்	ேவைலைய	விட்டவர்.	தம்	நாவல்கைளத்	தாேம	அச்சிட	ஓர்
அச்சக ம்	‘மேனா	ரஞ்சனி’	(19)	என்ற	மாத	இத ம்	ெதாடங்கி	மாதம்	ஒ 	கைத
ல்	என	எ திக்	 வித்தவர்.	கைலமகள்	கம்ெபனி,	விற்பைன	நிைலயமா ம்.

ந த்தர	உயரம்,	ஒல்லியான	உடல்,	க த்த	ேமனி,	க த் 	வைர	ெபாத்தான்	ேபாட்ட
ேகாட் ,	அங்க	வஸ்திரம்,	பஞ்சகச்சம்,	தைலயில்,	 ல்லா,	காலில்	கட்	ஷூ,
ைகயில்	த ,	ெநற்றியில்	எப்ேபா ம்	தி 	மண்,	வாய்	நிைறய	ெவற்றிைல	(ெபரிய
வாய்),	 ைக	யிைல,	தின ம்	தங்க	பஸ்பம்	சாப்பி வார்	இளைமேயா க்க.
ெமாத்தத்தில்	ைக	நிைறய	சம்பாதித்த	கவைல	இல்லாத	உல்லாச	மனிதர்.	இவர்
மா க் 	ேஜ.ஆர்.	ரங்கராஜு,	ஆரணியார்,	பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்,	ைவ. .ேகா.,
எஸ்.எஸ்.	வாசன்	வந் 	ேபாவர்.

மைனவி	நாமகிரி	அம்மாள்.	மக்கள்	விஜயராகவன்,	ரங்கநாயகி,	கி ஷ்ணசாமி.
த்த	மகன்	மைனவி	 ஷ்பவல்லி;	 ப்ேபட்ைட	கார்ப்பேரஷன்	பள்ளி

ஆசிரிையயாக	இ ந் 	ஓய் ;	ஒ 	ெபண் ம்	பிள்ைள ம்.	ரங்கநாயகிக்
நான் 	மகள்க ம்,	ஒ 	பிள்ைள	ர ம்	ேநவியில்	காப்டன்.	வ ராரின்	நவீனம்
'ைமனர்ராஜாமணி'	சினிமாவாக	வந் 	திைரயிட்ட ம்	ஒ 	ச கத்ைத	இழி
ெசய்வதாக	வழக் ெதாடர்ந் 	நி த்தப்பட்ட .	இந்த	அதிர்ச்சி,	அவமானம்
தாங்கா 	 திக்	ெகாதிப்பால்	மாண்டார்!

இந்த	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்க	30	ஆண் களில்	ெதாடர்ந்
பல்லாயிரக்கணக்கான	மக்கைளத்	தம்	 ப்பறி ம்	கைதகளால்	பிணித்தவர்.
த்தகம்	ப க் ம்	பழக்கத்ைத	ஏற்ப த்தி,	பரந்த	ஓர்	வாசக	உலகிைனப்	பைடத் க்
ெகாண்ட	ெப ைமயர்.Reynolds	ேபான்ற	நாவலாசிரியர்கைளத்	த வி
எ தியேதா ,ெசாந்தமாக ம்	பைடத் ள்ளார்.	இவர்	பைடப்பில்	சிறந்ததாக
ேமனகா,	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்	 றிப்பிடத்தக்கன;	படமாக ம்	வந்தைவ.
வாசகர்களின்	நா த்	 ப்பறிந் 	ஈர்க் ம்	இனிய	வசன ம்	அழ
வ ணைனக ம்	அைனவைர ம்	அள்ளின.

திைகப் ட் ம்	தி ப்பங்கள்,	 ைவமி 	நிகழ்ச்சிகள்,	ஆவைலத்	 ண் ம்



வி வி ப் ம்,	ப க்கப்	ப க்க	மகிழ் ட் ம்	நைட ம்,	நைகச் ைவ	ெநளிய
நல்ல	நல்ல	நவீனங்கைளப்	பைடத் ள்ளார்.

ெவ ம்	மர்ம	நாவல்	என	ஒ க்க	 யாத	அள க் 	ைவணவத்	தலங்கைள ம்,
ேவற் 	மதத்தின ம்	 	வா ம்	வைக ம்,	ச கக்	 ைற	நீக்க ம்	ெகாண் ம்
விளங் கின்றன.	திகம்பர	சாமியார்	 ப்பறி ம்	பாத்திரம்	நிைனவில்	நிற் ம்.
நாவல்	வரலாற்றில்	 வ 	பதித்தவர்	வ ரார்	என்பைத	யா ம்	மறக்கேவா,
ம க்கேவா	 யா .

								-	நன்றி	-	தமிழ்	இலக்கிய	வரலா
-----------	
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ப்ப களி ம்	நாற்ப களி ம்	கல்கி	என்கிற	எ த்தாளர்	தமிழ்	வாசகர்கள்
எண்ணிக்ைகைய	அதிகரிக்க	ஆவன	ெசய்த ேபால	இ ப களில்	தமிழ்
வாசகர்கள்	பரம்பைரைய	உ வாக்க	 யன்றவர்கள்	என் 	ேஜ.ஆர்.	ரங்கராஜு
என்பவைர ம்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	என்பவைர ம்	ெசால்ல	ேவண் ம்.

இந்த	விஷயத்ைதக்	கல்கி	ெதரிந் 	ெசய்தார்	என் ம்,	 ன்னி வ ம்	தாங்க ம்
அறியாமேல	வாசகர்	ெப க்கத் க் க்	காரணமாக	இ ந்தார்கள்	என் ம்	ெசால்ல
ேவண் ம்.

ேஜ.ஆர்.	ரங்கராஜுவின்	ஐந்தா 	நாவல்க ம்	இரண் 	ஆண் க க் 	ஒன்றாக
1916	 தல்	1923	வைர	யில்	ெவளிவந்தன.	பிரஸ்	ெசாந்தக்காரரான	ரங்கராஜு
பத்தாயிரம்	பிரதிகைள	அச்சிட் 	ஒவ்ெவா 	ஐ 	பிரதிகைள ம்	ஒ
பதிப்பாகக்	 றிப்பிட் 	10	பதிப் கள்	வைர	தன்	நாவல்கைள	ெவளியிட்டார்.
ராஜாம்பாள்,	ராேஜந்திரன்,	சந்திரகாந்தா,	ஆனந்தகி ஷ்ணன்	என் 	ஒவ்ெவா
நாவ ம்	ெவளியா ம்ேபா 	மிக ம்	பர	பரப்பாக	வாசகர்கள்	வாங்கிப்	ப த்தனர்.
வரதராஜன்	என் 	இரண் 	பாகங்கள்	ெவளிவ ம்	வைரயில்	ஒன் ம்	தடங்கல்
இல்ைல.	‘வரதராஜனின்	பல	ப திகள்	இலக்கியத்	தி ட் ’	என் 	ேகஸ்	ேபாட் ,
ேமேல	எ ம்	எ திப்	பிர ரிக்கக்	 டா 	என் ம்,	ஆ 	மாதம்	ெஜயில்	வாசம்
அல்ல 	ஆயிரம்	 பாய்	அபராதம்	என்	 ம்	ேகார்ட்	அவ க் த்	தண்டைன
விதித்த 	என் 	எண் கிேறன்.	ெஜயிலில்	இ ந் 	விட் 	எ வைத	நி த்தி
விட்டார்	ரங்கராஜு.	இவைர	எ த்தாளர்	சங்கம்	ஒன் 	40களின்	ஆரம்பத்தில்
கல்கி	தைலைமயில்	ஏற்பட்ட	ேபா 	 தல்	 ட்டத் க் 	வரவைழத் 	நான்
சந்தித்தி க்கிேறன்.	தா 	வளர்த் க்	ெகாண் 	நாமம்	ேபாட் க்	ெகாண்
(ைவஷ்ணவ	நா 	அவர்	என் 	எண் கிேறன்)	பார்ப்பதற் க்	கம்பீரமாக
இ ந்தார்.

ரங்கராஜூ க் 	அ த் 	வாசகர்களின்	கவனத்ைத	அதிகமாகக்	கவர்ந்தவர்
என் 	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	என்பவைரச்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	1923,	24
தல்	27	வைரயில்	தஞ்ைசயில்	கல்யாண	 ந்தரம்	ைஹஸ் லில்	நான்	ப த் க்

ெகாண் க் ம்ேபா 	பச்ைச,	மஞ்சள்,	சிவப் 	அட்ைடயில்	ெடமி	ைசஸில்
அவர்கள்	நாவல்கள்	ஒவ்ெவான்றாக	அப்பா க் த்	ெதரியாமல்	ெரயில்ேவ
ஸ்ேடஷன்	ஹிக்கின்பாதம்ஸில்	வாங்கிப்	ப த்த	நிைனவி க்கிற .	ப த் விட்
வீட் க் 	எ த் ப்	ேபானால்	அப்பா	சண்ைட	பி ப்பாெரன் 	அப்ேபா 	ேமல



வீதியில்	ெதற் க்	ேகா யில்	இ ந்த	ஒ 	ைலப்ரரிக் 	இனாமாகப்	 ஸ்தகத்ைதக்
ெகா த் 	வி ேவன்.	இப்ப ப்	ப த்த	நாவல்கள்	என் 	கனகாம் ஜம்	அல்ல
கள்வ ம்	விைல	மக ம்,	வஸந்த	ேகாகிலம்,	 ரண	சந்திேராதயம்,	விலாஸவதி,
திகம்பர	சாமியார்,	ேமனகா	இைவ	நிைன க் 	வ கின்றன.	ஒ 	நாவல்	கைலப்
பிரக்ைஞ டன்,	 லபமாகப்	ப க்கக்	 ய	நைட டன்,	விரஸமான
விஷயங்கைள ம் ட	அதிக	விரஸம்	தட்டாமல்	எ வதில்	சிரத்ைத டன்	எ திய
வ ரார்	உண்ைமயிேலேய	இலக்கியப்	பிரக்ைஞ	உைடயவர்	என்பதில்
சந்ேதகத் க்கிடேம	இல்ைல.

ெரயினால்ட்ஸின்	மட்டமான	நாவல்கைளத்	த வி	எ தினார்	ெப ம்பா ம்
என்றா ம்	அவர்	விக்டர்	ஹ் ேகாவின்	Les	Miserables	என்கிற	நாவைல
அற் தமாகத்	தமிழில்	த வி	எ தியி க்கிறார்.	 த ைலப்	ேபாலேவ
கனகாம் ஜம்	அல்ல 	கள்வ ம்	விைலமக ம்	என்கிற	நாவல்
அைமந்தி ப்பதாகச்	ெசான்னால்	அதில்	தவறில்ைல.

அேத	ேபால	கிேரக்க	 ராணக்	கைதயான	Eros	and	Psyche	கைதைய	வஸந்த
ேகாகிலம்	என்கிற	நாவலாகச்	ெசய்தி க்கிறார்.

இன் 	தமிழில்	சரித்திர	நாவல்கள்	ஏராளமாக	எ தப்ப கின்றன.
அவற் க்ெகல்லாம்	 ன்ேனா யாகக்	கல்கிையக்	க வ 	வழக்கமாக
இ க்கிற .	ஆனால்,	இேத	அளவில்	இன் 	எ தப்ப கிற	சரித்திர
நாவலாசிரியர்க க் 	 ன்ேனா யாக	1924-ல்	ெவளி	வந்த	வ ராரின்
விலாஸவதி	என்பைதத்தான்	ெசால்ல	 ம்.	அ 	ெவளிவந்த	சமயத்தில்	மிக ம்
பரவலாகப்	ேபசப்பட்ட டன்	ப க்க ம்	பட்ட .	 ன் 	ஆண் களில்	ஐந்
பதிப் கள்	வந்ததாக	ஒ 	தகவல்	ப த்தி க்கிேறன்.

வ ராரின்	ஆரம்பக்	காலத்திய	நாவல்கள்	எல்லாம்	மாதாந்திரப்	பத்திரிைகயாக
ெவளிவந்த	மேனாரஞ்சிதம்	(அல்ல 	மேனாரஞ்சனியா?)	என்கிற	பத்திரிைகயில்
ெவளிவந்ததாகச்	ெசால்வார்கள்.	இந்தப்	பத்திரிைகையப்	பார்த்தி ப்பதாக
எனக் 	நிைனவில்ைல.	அந்தப்	பத்திரிைகைய	 ன்மாதிரியாகக்	ெகாண் தான்
ைவ. .	ேகாைதநாயகி	அம்மாள்	தன 	ஜகன்ேமாகினி	நாவல்	பத்திரிைகையத்
ெதாடங்கியதாக ம்	ெசால்வார்கள்.

இன்ெனா 	விஷய ம்	அப்ேபா 	பரவலாகப்	ேபசப்பட்ட	விஷயம்	நிைன க்
வ கிற .	ைவ. .	ேகாைதநாயகியின்	 தல்	நாவலான	ைவேதகியின்	 தல்
பாதிைய	வ ரார்	எ தி,	 ன்மாதிரியாகத்	தந்ததாக ம்	அைதப்	பின்பற்றி

த் 	விட் 	ெவற்றிகரமானைவ. .ேகா. ப்பறி ம்	நாவல்களிலி ந் 	அவர்



தனி	பிராண்டான	ச க	நாவல்க க் நகர்ந்தார்	என் ம்	ெசால் வார்கள்.

1930-ல்	என் 	எண் கிேறன்.	ைபகிராப்ட்ஸ்	ேரா 	ேகா யில்	மரினா	பஸ்
ஸ்டாண் ற் 	எதிேரேவங்கடரங்கம்	பிள்ைள	ெத 	ைபகிராப்ட்ஸ்	ேராைடச்
சந்திக்கிற	இடத்தில்	இ ந்த	வீட்ைட	வாங்கி	வ ரார்	 ப்பித் 	வ ர்	ஹ ஸ்
என் 	ெபயரிட் 	கிரஹப்	பிரேவசம்	நடத்தியேபா ,	மாைலயில்	பாண்ட்	வாசித் க்
ெகாண் க் ம்ேபா 	நான்	ெசன்ைனயில்	இ ந்ேதன்.	வீட்ைடப்	பார்த்
ைவத் க்	ெகாண் 	ஒ 	வாரம்	கழித் ,	அவைரப்	பார்க்கப்	ேபாேனன்.	அந்த	ஒ
தடைவ	மட் ேம	அவைர	நான்	சந்தித்தி க்கிேறன்.

என்ன	ேபசிேனாம்	என் 	நிைனவில்ைல.	ஆனால்,ேபச் 	 ரா ம்	தன்	பக்கத்தில்
அவர்	நாவல்கைளப்	பற்றி ம்,	அவ ைடய	த வல்	 ைறகைளப்	பற்றி ம்	அவர்
நைடையப்	பற்றிய	வைரயி ம்தான்	என் 	நான்	நிைன 	 ர்கிேறன்.	தன்
நாவல்களில்	ெப ம்	ப தி	த வல்கள்	தான்	என் 	அவர்	ஏற் க்	ெகாண்டார்.
ஆனால்,	ேமனகா ம்	திேலாத்தைம	என் 	ஒ 	ஐந் 	அங்க	நாடக ம்	தன்
ெசாந்த	எ த் 	என் 	ெசால்லி,	எனக் 	திேலாத்தமா	ஒ 	பிரதி	அன்பளிப்பாக
அளித்தார்.	அைத	ெவ நாள்	நான்	பத்திரப்ப த்தி	ைவத்தி ந்ேதன்.

அைதத்	தவிர	அவர்	ேபசிய	விஷயங்களிேல	 க்கிய	மானதாக	ஒன் 	நிைன க்
வ கிற .	எகிப்தில்	தைல ைற	தைல ைறயாக	ஃபாேராக்கள்	என்கிற
ெபய டன்	அரசாண்ட	மன்னர்கள்	ெதன்னாட் லி ந் 	எகிப் 	என்கிற
மிசிரேதசத் க் ச்	ெசன்ற	வடகைல	அய்யங்கார்கள்தான்	என் 	அைசக்க

யாத	 	இ ப்பதாக ம்,
அைதெயல்லாம்	ெசால்லித்தான்	ஒ 	 ல்	எ திக்	ெகாண் ப்பதாக ம்
ெசான்னார்.	இந்தச்	சரித்திர	உண்ைமயில்	இ ந்த	அவ ைடய	அைசக்க	 யாத
நம்பிக்ைகயின்	காரணமாக	ஆங்கிலத்தில்	Long	Missing	Links	என் 	ஒ 	900
பக்க	 ல்	எ தி	அைதத்	தன்	ெசாந்தச்	ெசலவிேலேய	அச்சிட் 	விற்க	 யன்றார்.
ஸ்தகம்	விற்கவில்ைல.	அச் க் ம்,	ேபப்ப க் ம்	ஆன	கடைன	 சாக	வாங்கிய
வீட்ைட	விற் 	அைடத் 	விட் ,	ேபசாமல்	கிராமத் க் ப்	ேபாய்விட்டார்	என்
எண் கிேறன்.	இந்தப்	 ஸ்தக ம்	என்னிடம்	ெவ 	நாள்	இ ந்த .

'காங்கிரஸ்	கமலம்'	அல்ல 	‘ஆெணன் 	அைணய	அகப்பட்ட	ெபண்	 ைதயல்’
என்கிற	நாவைல	 ேதச	மித்திரனில்	ெதாடராக	எ தி	ெவளியிட்டார்.	இ தான்
பைழய	வ ர்	பாணியில்	அவர்	கைடசி	 யற்சி	என் 	எண் கிேறன்.	அதற் ப்
பிற 	அவர்	 ப்ப களில்	பைழய	ேவகத்ைதேயா	சாதைனையேயா	எட்டவில்ைல.
மாசத் க் 	ஒ 	நாவல்	என் 	எ தி,	நாவ க் 	 	 பாய்	என் 	 லி
வாங்கிக்	ெகாண் 	ஏெழட் 	ஆண் கள்	இ ந் 	பிற 	இறந் 	விட்டார்	என்



எண் கிேறன்.

ேசலம்	பட் க்	கைர	ேவஷ் ம்,	காதில்	பால்	வீ ம்	ைவரக்	க க்க ம்,	ெநற்றியில்
ஒ 	சிவப் 	 ர்ணக்	ேகா மாக ம்	நான்	பார்த்த	வ ர்	 ைரசாமி
ஐயங்காைர	என்னால்	இன் ட	நிைன ர	 கிற .	தமி க் 	அவர்	ேசைவ
சரியானப 	கணிக்கப்படவில்ைல;	 ரிந் 	ெகாள்ளப்படவில்ைல	என் தான்	ெசால்ல
ேவண் ம்.

								-	நன்றி	-	இலக்கியச்	சாதைனயாளர்கள்	-	க.நா. .
------------	
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ஆரணி	 ப் சாமி	 தலியாைரத்	ெதாடர்ந் 	அவர்பாணியில்	த வல்களாக
எ தியவர்	வ ர்	 ைரசாமிஐயங்கார்.	த வல்	நாவல்களாயி ந்தேபாதி ம்
தமிழ்நாட் 	இடப்	ெபயர்,	மக்கள்	ெபயர்கைள	ைவத்ேத	ஜனரஞ்சகமாக
எ தப்பட்டதால்,	இவர 	நாவல்கள்தான்	தமிழ்நாட் ல்	ஒ 	பரந்த	வாசகர்
உலகத்ைதச்	சி ஷ் த் 	ைவத்தன.	 த்தகம்	ப க் ம்	பழக்கம்	இந்த	நாவல்களால்
ஏற்பட்ட 	ஒ 	 றமி க்க,	கண்டேமனிக் 	கைத	எ ம்	எ த்தாளர்கைள
உற்பத்தி	ெசய்யக்	காரணமாய்	இ ந்த ம்	வ ரார்	நாவல்கள்	தான்.	ஆக,
அக்காலச்	 ழ்நிைலைய	ஒ 	விமர்சகர்	பின்வ மா 	எ த் க்	காட் கிறார்.

அச் ப்	ெபாறி	மலிந் 	காகித	வர்த்தகம்	ெப கி	வ ம்	இக்காலத்தில்	நாவல்க ம்
ற்றீசல்ேபால்	ேதான்றித்	ெதாடங்கி	விட்டன.	மக்களின்	ஆசாரங்கள்	சீர்	ெபற ம்,
பாைஷ	வளர்ச்சி ற ம்	நாவல்கள்	ெபரி ம்	உதவி	 ரி ம்	என்ப 	உண்ைமேய.
ஆனால்,	த ெய த்ேதாெரல்லாம்	ேவட்ைடக்காரர்	என்றப 	தமிழ்	உலகத்திேல
இறேகாட் கெளல்லாம்	நாவலாசிரியர்களாய்	 ன்வந்தி ப்பதால்	தற்கால
நாவல்கள்	ெப ம்பாலானவற்றால்	விைள ம்	தீைமகள்	அற்ப	ெசாற்ப	மன் .	‘ர’கர
‘ற’கரங்கைளச்	சரியாய்	வழங்க	அறியாதவர்க ம்	தமிழ்	எ த்தாளராகத்	 ணி
ெகாள்வ ம்	தமிழ்	ெமாழியின்	சனி	திைசெயன்ேற	 ற	ேவண் ம்.	ஒன்ேறா
இரண்ேடா	விட	 ஷர்கள்,	இரண்ேடா	 ன்ேறா	நாணமற்ற	கன்னியர்கள்,	ஒ
ப்பறி ம்	ேகாவிந்தன்	அல்ல 	ேகாபாலன்,	ஒ 	ஆகாவழி	ஜமீந்தார்	-	தமிழ்

நாவல்	 ர்த்தியாகி	வி கிற .	தற்காலத்தில்	 ப்பறி ம்	நாவல்கெளல்லாம்	பிற
நாட் ப்	பழக்க	வழக்கங்கைள ம்	மேனாபாவங்கைள ம்	தமிழகத்தில்	பரப்பித்
தமிழ்	மக்கைள	அனாசாரப்	ப ழியில்	தைலகீழாக	வீழ்த் கின்றன.
நாவல்களின்	தன்ைம	இன்னெதன்றறியாத	தமிழ்	மக்க ம்	இந்த	நாவல்
ற்றீசலர்கைளக்	ேகாழி	வி ங் வ ேபால்	வி ங்கித்	தி ப்தி	அைடகின்றனர்
(லஷ்மி,	ெசப்.	1924	 த் 	மீனாட்சி	நாவ க் 	மதிப் ைரயில்)

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	ெரயினால்ட்ஸ்	ேபான்றஆங்கில	நாவலாசிரியர்களின்
கைதகைளத்	த வி	எ தியேதா 	நின் 	விடாமல்	தமிழ்நாட் ன்	சமகால
ச தாயத்ைதச்	சித்திரிக் ம்	ெசாந்த	நாவல்கள்	பலவற்ைற ம்	எ தியி க்கிறார்.
இவ ைடய	ெசாந்த	 யற்சிகளில்	சிறந்தைவ	ேமனகா,	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்
என்பைவயா ம்.	ைகயில்	எ த்தால்	 த்தகத்ைதக்	கீேழ	ைவக்காமல்	ெதாடர்ந்
ப க் ம்	ரசைன	மி ந்த	கைதகைள	எ திய	வ ர் ைரசாமி	ஐயங்கார்	பின்னர்



கல்கி	ேபான்றவர்களின்	கைதகைளப்	ப க்கத்	தயாரான	ஆயிரக்கணக்கான
வாசகர்கைளத்	ேதாற் வித்த	 ன்ேனா யாகேவ	விளங்கினார்.	இந்தப்
ெப ைமைய	ஆரணி	 ப் சாமி	 தலியா ம்,	ரங்கராஜு ம்	பகிர்ந் 	ெகாண்டனர்.

ைரசாமி	ஐயங்காரின்	மிகப்	பிரசித்தமான	ேமனகா	என்ற	நாவலின்	 தல்
பக்கத்திேலேய	ஓர்	அ க்	 றிப் 	காணப்ப கிற 	:
"சம்பசிைவயங்கார்,	ேமனகா	என்பைவ	உண்ைமப்	ெபயர்கைள	மைறக் ம்
ெபா ட் 	ைவக்கப்பட்ட	கற்பைனப்	ெபயர்கள்’
என் 	அந்தக்	 றிப் 	விளக் கிற .	இன்ைறய	நாவல்களில்	வ ம்	'ெபயர்க ம்
சம்பவங்க ம்	கற்பைனேய.	உண்ைம	மனிதர்கைள ம்	சம்பவங்கைள ம்
றிப்பி பைவ	அல்ல'	என்ற	சட்ட	அ ப்பைடயில்	 ன் ட் ேய	விளக்கம்	ெசால்லிக்

ெகாள்வ 	நடப்பியல்	சித்திரங்களில்	இன்றியைமயாத	நிபந்தைனயாக
அைமவதற் 	மாறாக,	வ ராரின்	 றிப் ,	ேமனகா	கைத	உண்ைம
நிகழ்ச்சிகளின்	அ ப்பைடயில்	எ ந்த	கற்பைன	என்பைத	உணர்த் கிற .
மர்மங்க ம்	 ப்பறித ம்	நிைறந்த	இந்த	நாவலில்	வாசகர்	மனைத	ஈர்க் ம்
சம்பவங்கள்	பல	ைகயாளப்பட் க்கன்றன.	உணர்ச்சிகளின்	உச்ச	நிைலையத்
ெதா ம்	சம்பவங்க க் ம்	 ைறவில்ைல.	பல	அல்லல்க க் ட்ப ம்	ேமனகா,
ஒ 	 ஸ்லிம்	ெபண்ணின்	உதவியினால்	தன்	கணவைன	மீண் ம்	அைடவ
லட்சிய	கைத	மாந்தர்களின்	ெசயலின்	விைளவாக	அைமகிற .	தமிழ்நாட் ன்	பல்
ேவ 	நகரங்களின்	சமகாலச்	 ழ்நிைல	1920களில்	எ தப்	பட்ட	இந்த	நாவலில்
தத் பமாக	விளங் கிற .	

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	நாவல்களில்	ேமனகாைவ	அ த் 	மிகப்	பிரசித்தி
ெபற்ற 	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்	அல்ல 	திகம்பர	சாமியார்	என்ப .	பல
மர்மங்க ம்,	தி க்கி ம்	சம்பவங்க ம்	நிைறந்த	இந்த	நாவலில்	தஞ்ைசப்
பிராந்தியத்தில்	அன் 	நிலவிய	 ழ்நிைல	வ ணிக்கப்ப கிற .	கைதயின்
ஆரம்பேம	பின்வ மா 	அைமந்தி க்கிற :

'தி க்கண்ணமங்ைக	என் ம்	சிற் ார்	தஞ்ைச	ஜில்லாவி ள்ள	மிக்க
இரமணியமான	ஒ 	ஸ்தலம்.	அவ் ரில்	எக்காலத்தி ம்	ஓயா 	 யிலினங்கள்
தம 	தீங் ரல ைதச்	ெசாரிந் 	ெகாஞ்சிக்	 லாவிக்	 கலமாக	வதிந்த
ெதன்னஞ்ேசாைலக க்கிைடயில்,	அச்சிற் ாரின்	ேவளாளர 	ெத
அைமந்தி ந்த .	அத்ெத வினிைடயிலி ந்த	ஒ 	ெப த்த	மச் 	வீட் ன்
டத்தில்	 ப்பத்ைதந் 	வய ள்ள	ஒ 	ஸ்திரீ	ெதன்னங்கீற் 	 ைடந்

ெகாண் ந்தாள்.	அவள 	ைககள்	எவ்வள 	 ப்பாக	ேவைல	ெசய்
ெகாண்	 ந்தனேவா	அவ்வள 	 ப்பாகேவ	அவள 	வாயிலி ந்
ெசாற்க ம்	ெவளிப்பட் 	பக்கத் 	அைறயில்	வாைழப்	 ைவ	அரிவாள்மைணயில்



ைவத் 	ந க்கிக்	ெகாண் ந்த	ஒர்	அழகிய	ெபண்மணியின்	ெசவிகளில்
தாக்கிக்	ெகாண் ந்தன.’

இவ்வா 	அழகாக	சில	காட்சிகைள	வ ணிக் ம்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	எ த்திேல
வாசகைரக்	கவ ம்	உத்தி	எங் ம்	சிறந் 	நிற்கிற .	'கல்கிக் 	 ன்	அவ்வள
ெதளி	 ட ம்,	அழ ட ம்	வசனம்	எ தியவர்கள்	வ ராைரத்	தவிர	ேவ
யா மில்ைல	என் 	ெசால்லி	விடலாம்…	தமிழ்	வாசகர்களின்	நா ையப்	பி த் ப்
பார்த் 	அறிந் 	எ தியவர்களில்	காலத்தால்	 தன்ைமயானவர்	வ ர்
ைரசாமி	ஐயங்கார்…’	என்ப 	க.நா.	 ப்பிரமணியத்தின்	மதிப்பீ

(ப த்தி க்கிறீர்களா-2).

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்காரின்	ெசல்வாக்ைகப்	பயன்ப த்தி,	 ம்பச்
ழ்நிைலைய	ைவத் ,	ஜனரஞ்சகமான	நாவல்கைள	எ தியவர்	ைவ. .

ேகாைதநாயகி	அம்மாள்.

								நன்றி:	தமிழ்	நாவலின்	ேதாற்ற ம்	வளர்ச்சி ம்	-	சிட் ,	சிவபாத ந்தரம்
-------------	
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ராணக்	கைதக ம்,	இதிகாசக்	கைதக ம்,	ராஜா	ராணிக்	கைதக ம்	படமாக
எ க்கப்பட்ட	தமிழ்த்	திைரயின்	ெதாடக்க	காலத்தில்.	 தன் தலாக	நாவைல
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	எ க்கப்பட்ட	படம்	ேமனகா.

அந்நாளின்	 கழ்	 த்த	எழத்தாளர்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	எ திய	நாவல்
இ .

திைரப்படமாக	எ க்கப்ப வதற் 	 ன் 	ேமனகா	நாவல்,	நாடகமாக ம்
வ வைமக்கப்பட் 	பல	தடைவ	ேமைடேயறி	 கழ்	ெபற்ற .	அப்ேபா ,	ந கர்
எம்.ேக.	ராதாவின்	தந்ைதயார்	எம்.	கந்தசாமி	 தலியார்,	ேமனகா	நாடகத்திற்
வசனம்	எ தினார்	( .ேக.	சண் கம்	சேகாதரர்கள்தான்	இந்நாடகத்ைதத்
தயாரித் 	வழங்கியவர்கள்).

1935-இல்	ேமனகா	நாவைலப்	படமாக்கிய	ெபா 	அதில்	 .ேக.	பகவதி,	 .ேக.
சண் கம்,	என்.எஸ்.	கி ஷ்ணன்,	 .ேக.	சங்கரன்,	எஸ்.வி.	சகஸ்ரநாமம்,	ேக.ஆர்.
ராமசாமி,	ைடன்.	சிவதா 	ஆகிேயார்	ந த்தனர்.	இவர்கள்	அைனவ க் ம்
இ ேவ	 தல்	படம்	என்ப ம்	 றிப்பிடத்தக்க	ெசய்தி.	எம்.எஸ்.	விஜயா,	ேக. .
க்மணி	ஆகிேயா ம்	ந த்த	இப்படத்ைத	இராஜா	சாண்ேடா	இயக்கினார்.

பாரதியாரின்	பாடல்	 தன் தலாக	ஒலித்த	படம்	என்ற	வரலாற் ப்	ெப ைம ம்
ேமனகா	படத்ைதேயேச கிற .	

								நன்றி	-	பதிப்பத்	ெதாழில்	உலகம்,	ஜூைல	2004
------------	
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����������.	�����	�����������	����������,	�����
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�������������	����	�����������	�����	������,
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���������������,	���	����	�����������
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����	����	�������������	����	�������	���������
������,	����	������	���������������	���������
����������	������������	����	���������
����������	�������,	����	����������	�������
����������	������	����	��������,����	��������
�������,	����	�������	����������������,	������
���������	�����������	����������������	����
���������	������	�����������	���������



�����������	��������,	��������	���	�������
�������������	������	��������������	������
�������������	��������.	������	�������������
����	����	�����	3000	������	�������
��������������,	������	�������	��������
�������	�����������	����������	���	����	���
�����������	������	�����������	�������,
��������	�����	5000	������	���������	����
����������	���������	����	�������
�����������������,	����	����	�������	�������
�������	��������	���������,	����	�������
�������	�����������	����������,	����
�����������������	����������	���������,	���
������	�����������	�����������	������������
������	��������	�����	���������	������
���������	������	���,	�����	������	���
��������������,	����	����	��������������
�������	���������,	������	����	�������������
�����������	�����������	������	������������
�����	�������	�������	�������	�����������
��������������,	�����������	���	����������
������������	�����������	���������,
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���������������	������	�����������	����
��������	����������	����	��������	�����
�����������	�����	������	���������������.	



திய		திவான்	வந்தபிற ,	ெசாற்ப	காலத்திற் ள்,	அவர்	தம 	சட்ட	ஞானத்ைத
எல்லாம்	 ர்த்தியாகக்	காட்டத்	ெதாடங்கியேதா ,	தமக் க்	கீழ்ப்பட்ட	எந்த
அதிகாரியானா ம்	சட்டத்திற் 	ஒர்	இம்மியள 	தவறாக	நடப்பானானால்,
அவைன	உடேன	ேவைலயிலி ந் 	தைகயர்	ெசய்யலானார்.	அரசன
அரண்மனயின்	ெசலைவக்	 ைறக்க	ேவண் ெமன்ற	க த்ேதா 	அவர்
அங்கி ந்த	சிப்பந்திக ள்	ெப ம்பாேலாைர	விலக்கினார்;	பைழய	காலத் க்
கட் டங்கைள	எல்லாம்	இ த் த்	தைர	மட்டமாக்கிப்	 திய	கட் டங்கைள	எ ப்பி
நகரத்ைதப்	 ப்பித்தார்.	அேநகமாய்	எல்லாத்	 ைறகளி ம்,	அவர்	தம
கவனத்ைதச்	ெச த்தி	பைழய	விஷங்கைள ம்	பைழய	ஸ்தாபனங்கைள ம்,
பைழய	மனிதர்கைள ம்	நீக் வதி ம்	மாற் வதி ேம	கண் ங்
க த் மாயி ந் ,	தர்ம	சத்திரங்கள்,	ேதவாலயங்கள்	 தலிய	இடங்களில்
அபரிமிதமாகச்	ெசலவிடப்	பட் 	வந்த	பணத்	ெதாைககைள	சிக்கனமாகச்
ெசலவிடத்	தக்க	வழிகைள ம்	கண் பி த் 	அ பவத்திற் க்	ெகாண் வந்தார்.
அவரால்	நன்ைமயைடந்த	சிலர்	அவைரப்	 கழத்	தைலப்பட்டனர்.	அவரால்
விலக்கப்பட்ட	ஆயிரக்கணக்கான	சிப்பந்திகள்	ஜீவேனாபாயத்திற் 	வழியின்றித்
தவித் 	அவைரப்	பைகத் த்	 ற்றலாயினர்.	அவர்க ள்	 ற் க்
கணக்கானவர்கள்	ேசாம்ேபறிகளா ம்	 ச் மாறிகளாக ம்,	தி டர்களா ம்
மாறி,	சமயம்	பார்த் 	ஊரில்	ெகாள்ைளஅ க்க ம்,	தி ட ம்,	 தாட ம்
ஆரம்பித்தனர்.	அதற் ன்	தாசில்தார்	ெரவினி 	இன்ஸ்ெபக்டர்	 தலிய
உத்திேயாகங்கைள	வகித்தி ந்தவர்கள்	பல ம்	ேமற்ப 	ேகாஷ் யில்	ேசர்ந்
ெகாண்டனர்.

ஆனால்,	தாம்	எத்தைகய	எளிய	நிைலைமயில்	இ ந்தா ம்,	தமக் 	எவ்விதமான
தாழ்ைம ம்	ேசாதைன ம்	ேநரிட்டா ம்,	தாம்	தம 	நற் ணத்ைத ம்	ஒ க்கத்

ய்ைமைய ம்	விட் ,	தீய	வழியில்	ெசல்லல்	ஆகா 	என்ற	மன தி ம்
சன்மார்க்கப்	பிரவர்த்தி ள்ள	மனிதர்கள்	ஆயிரத்தில்	ஒ வராயி ம்,	எந்த
ேதசத்தி ம்	எந்தக்	காலத்தி ம்	இ ப்ப 	சகஜம்	ஆதலால்,	ேமேல	 றப்பட்டப
ேவைலயிலி ந் 	விலக்கப்பட்ட	தாசில்தார்	ஒ வரிடம்	சமயற்காரனாக	இ ந்த	ஒர்
ஏைழ	மனிதன்	அந்தத்	தாசில்தாைர	விட் 	விலக	ேநர்ந்த .	அவ க் 	ஒ
ேநாயாளி	மைனவி ம்	ஏ 	 ழந்ைதக ம்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	எல்ேலாைர ம்
உண்பித் 	சவர ிக்க	ேவண் ய தான	விலக்க	இயலாத	ெப த்த	ெபா ப்
அவ க்ேக	வந் 	ேசர்ந்த .	ஆைகயால்,	தன 	அநாதரவான	 ர்ப்பாக்கிய
நிைலைமயில்	தான்	எவ்விதமான	ெதாழிைலச்	ெசய் 	ெபா ள்	ேத 	அவ்வள
ெபரிய	 ம்பத்ைதக்	காப்பாற் வ 	என்ற	கவைல ம்	மைலப் ம்	ேதான்றி
அவைன	இர பகல்	வைதக்கத்	ெதாடங்கின.

அவன்	பல	ெபரிய	மனிதர்களிடம்	ெசன் 	தனக் 	ஏதாவ 	ேவைல	ெகா க்க



ேவண் ம்	என் 	ேகட் ப்	பார்த்தான்.	எவ்விடத்தி ம்	ேவைல	கிைடக்கவில்ைல.
வீட் ேலா	 ழந்ைதகள்	பசிேயா	பசிேயாெவன் 	பறக்கிறார்கள்.	ேநாயாளியாகப்
ப த்தி ந்த	மைனவிக் 	ம ந் 	ெகா க்க	ைவத்தியர்	 ன்	பணம்	ேகட்கிறார்.
ம ந்திற் ம்	கஞ்சிக் ம்	வழி	இல்லாைமயால்,	அவ ைடய	உயிர்	நிமிஷத்திற்
நிமிஷம்	ேபாய்க்	ெகாண்ேட	இ க்கிற .	அவன்	ேபாஜனம்	ெசய் 	 ன்
நாட்களாயின.	பிறரிடம்	ேபாய்த்	தன 	ஏழ்ைமத்	தனத்ைத	ெவளியிட் 	யாசகம்
ேகட்ப 	அவ க் 	ஆண்ைமத்தனமாகத்	ேதான்றவில்ைல.	யாசகம்	வாங் வ ,
தி வ ,	ெபாய்	ெசால்வ 	 தலிய	காரியங்கைளச்	ெசய் 	வயிற்ைற
வளர்ப்பதி ம்,	தா ம்	தன 	ெபண் 	பிள்ைளக ம்	 ண்ேடா 	ம ந்
அழிவேத	அவ க் 	சிலாக்கியமாகத்	ேதான்றிய .	அத்தைகய	கதியற்ற
நிைலைமயில்,	அந்த	மனிதன்,	அந்த	ஊரில்	இ ந்த	வரப்பிரஸாதியான	ஒ
பிள்ைளயார்	ேகாவிைல	அைடந் ,	பிரத ிண	நமஸ்காரம்	ெசய் 	" வாமி
ஆண்டவேன!	விக்ந	விநாயக ர்த்தி	!	உலகத்தா ைடய	இடர்கைளெயல்லாம்
ேபாக்கி,	அவர்க ைடய	ேகாரிக்ைககள்	நிர்விக்நமாகக்	ைக ம்ப 	ெசய்
ைவக் ம்	சர்வ	ஜனர க	தயா	பரேன!	இந்த	ஏைழயின்	விஷயத்தில்	நீர்	இப்ப ப்
பாரா	 கமாய்	இ ப்ப 	நியாயமா?	ேகாடா ேகா 	ஜனங்கள்	உண் 	ஜீவிப்பதற்
இடங்ெகா க் ம்	இந்த	மகா	அகண்டமான	உலகத்தில்,	நான்	ஜீவேனாபாயத்திற்
வழியின்றித்	தவிக்கிேறேன!	தி டர்க ம்,	 தா க ம்,	ேமாசக்காரர்க ம்
ெவ 	 லபத்தில்	ஏராளமான	ெபா ைளச்	சம்பாதிப்ப ம்,	மகா	அலட்சியமாக
அைத	விரயம்	ெசய்வ மாய்	இ ந் 	சந்ேதாஷமாகக்	காலந்	தள் கிறார்கேள.
மானமாக ம்,	நாணயமாக ம்,	ஒ ங்கான	வழியி ம்	உைழத் ப்	ெபா ள்
சம்பாதிக்க	ேவண் ெமன்ற	ெகாள்ைகைய	உ தியாகக்	கைடப்பி த்தி ப்பவனான
எனக் 	ஒ 	ேவைல	கிைடக்கவில்ைல!	கட ேள	உம் ைடய	நீதிபரி	பாலனம்
இப்ப ம்	இ க் மா?	இன்ைறய	தினம்	அந்திப்	ெபா திற் ள்	எனக் 	ஏதாவ
ஒ 	வழி	காட்டாவி ல்,	நா ம்,	என்	 ம்பத்தா ம்	மாண் ேபாவ
நிச்சயத்தி ம்	நிச்சயம்.

வாமீ	!	என் ைடய	அவஸ்ைதையக்	கண் 	நீர்	இரங்கா	விட்டா ம்,	ஒ
பாவத்ைத ம்	அறியாத	ப த்தறிவற்ற	என் ைடய	சி 	 ழந்ைதகள்
ப ம்பாட்ைடக்	கண் 	 டவா	உமக் 	மனதிரங்கவில்ைல.	ஆ	ெதய்வேம	எங்கள்
ேமல்	க ணா	கடா ம்	ைவ ம்	ஐயேன!’	என் 	 றி	நிரம்ப ம்	உ க்கமாகக்
கட ைள	ேவண் 	ஸ்ேதாத்திரம்	ெசய்த	பின்	ேகாவிைல	விட் 	வந் ெகாண்ேட
இ ந்தான்.	அதற் 	 ன்	அவ டன்	பழகிய	மனிதர்கள்	ஆங்காங்

க்கிட்டனர்.	ஆதலால்,	அவர்கைளப்	பார்க்க ம்,	அவர்க டன்	ேபச ம்
அவ க் 	ஒ வித	லஜ்ைஜ	ேதான்றிப்	ேபாரா ய .	ஆைகயால்	அவன்	கீேழ
னிந் 	தைரையப்	பார்த்தப 	நடந் ெகாண்ேட	ெசன்றான்.	அவ்வா 	அவன்

ெசன்ற 	எப்ப 	இ ந்தெதன்றால்,	உலகத்தி ள்ள	சகலமான	ெபா ள்க க் ம்



மிேதவிேய	உரிைம	உைடயவளன்றி,	மனிதர்கள்	வகித் க்ெகாள் ம்	உரிைம
ெபாய்யான	உரிைமயாதலால்,	தான்	ேபாலிச்	ெசாந்தக்காரரின்	தயைவ
நா வைதவிட	உண்ைமச்	ெசாந்தக்காரரின்	தயைவ	நா வேத	கண்ணியமான
காரியம்	என் 	நிைனப்ப ேபால	இ ந்த .	அவ்வா 	அவன்	சிறி 	 ரம்	ெசன்
ெகாண்ேட	இ க்க,	தைரயில்	மணலின்	மைறவில்	கிடந்த	ஏேதா	ஒ 	வஸ்
பளிச்ெசன் 	மின்னி	அவன 	கவனத்ைதக்	கவர்ந்த .	அவன்	அைத	உற்
ேநாக்கிக்	கீேழ	 னிந் 	அந்த	வஸ் ைவக்	ைகயில்	எ க்க,	அ 	ஒ 	 	 பாய்
என்ப 	உடேன	ெதரிந்த .	இரண்ெடா 	நிமிஷ	ேநரம்	வைரயில்	அவன்	அைத
உண்ைமெயன்ேற	நம்பவில்ைல.	ஆனா ம்,	அ 	பட்டப்	பகல்	ேவைளயாதலா ம்,
தான்	விழித்த	விழிேயா ம்,	ெதளிவான	அறிேவா ம்	வழி	நடந்
வந் ெகாண் ந்த	உணர் 	நன்றாக	இ ந்தைமயா ம்,	அ 	உண்ைமயில்
ெவள்ளி	 பாய்தான்	என்கிற	நிச்சயம்	அவன 	மனத்தில்	எற்பட்ட .	அந்த
பாைய	அவன்	எ த்த டன்,	தான்	அைத	உடேன	ெசலவிட் த்	தன்
ம்பத்திற் 	ஆகேவண் ய	அவசர	காரியங்கைள	நடத்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்

என்ற	எண்ணம்	அவன 	மனத்தில்	உண்டாக	வில்ைல.	யாராவ 	அந்த	வழியாய்ச்
ெசன்றேபா ,	அந்த	 பாய்,	அவரிடமி ந் 	தவறிக்	கீேழ	வி ந்தி க்க	ேவண் ம்
என்ற	எண்ண ம்,	தான்	அைத	அவரிடம்	ேசர்ப்பிக்க	ேவண் ம்	என்றஎண்ண ம்
ேதான்றின.	அந்தப்	பணத்ைத	இழந்தவர்,	தன்ைனப்	ேபால	ஒ ேவைள	ஏைழயாக
இ ந்தால்,	அந்த	எதிர்பாராத	நஷ்டத்தால்,	அந்த	மனிதர்	எவ்வள 	 ரம்
வ ந்தித்	தவிப்பார்	என் ம்,	அந்தப்பணத்ைத	சம்பாதிக்க	அதன்	ெசாந்தக்காரர்
எவ்வள 	 ரம்	சிரமப்பட் ப்பாேரா	என் ம்	தான்	எவ்விதமான	பிரயாைச மின்றி
அன்னிய ைடய	பணத்ைத	அபகரித் க்	ெகாண்டால்,	அ 	ெசரிக்காமல்	பலவித
வியாதிகைள ம்	 ன்பங்கைள ம்	விசனத்ைத ம்	உண்டாக் ெமன் ம்
சமயற்காரன்	பலவா 	எண்ணமிட்டவனாய்	நாற் றங்களி ம்	தி ம்பி,	யாராகி ம்
மனிதர்	ேபாகின்றனேராெவன் 	கவனித் ப்	பார்த்தான்.	எவ ம்
காணப்படவில்ைல.	அவன்	ேம ம்	சிறி 	ேநரம்	அவ்விடத்தில்	நின்ற	ப ,	அந்தப்
பணத்ைதத்	தான்	என்ன	ெசய்கிற 	என்பைதக்	 றித் 	ேயாசைன	ெசய்தான்.
அவன்	நல்ல	 ர்ைமயான	 த்தி ம்	வியவகார	ஞான ம்	உைடயவன்.
எவ க்காவ 	 ைதயேலா	அல்ல 	ேவ 	ெபா ேளா	பாைத	 தலிய	ெபா
இடங்களிலி ந் 	அகப்பட்டால்,	அதன்	கிரயம்	10	 பாய்க் 	ேமற்ப மானால்,
அைத	அவர்	ேபாலீசாரிடம்	ஒப் விக்க	ேவண் ெமன் ம்,	அதற் க்	 ைறவான
ெப மான ைடய	ெபா ளாக	இ ந்தால்,	அைதக்	கண்ெட த்தவேர	எ த் க்
ெகாள்ளலாெமன் ம்	அந்த	சமஸ்தானத்தில்	சட்டம்	ஏற்ப த்தப்	பட் க்கின்றன
என்பைத	அவன்	அறிந்தவன்.	ஆதலால்,	தான்	அைதப்	ேபாலீசாரிடம்	ெகா த்தால்,
அவர்கள்	சட்டப்	பிரகாரம்	அைத	வாங்கிக்	ெகாள்ளமாட்டார்கள்	என் 	அவன்
உணர்ந்தான்.	தான்	கண்டவர்களிடத்தில்	எல்லாம்	அைதப்பற்றிப்	பிரஸ்தாபம்
ெசய்தால்,	ஒவ்ெவா வ ம்	அ 	தம்மால்	ேபாடப்பட்டெதன்ேற	ெசால் வார்கள்.



ஆதலால்,	அதன்	உண்ைமயான	ெசாந்தக்	காரரிடம்	அ 	ேபாய்ச்	ேசராெதன்ற
எண்ண ம்	உண்டாயிற் .	ஆைகயால்,	தான்	ஒ 	 க்தி	ெசய்யேவண் ம்	என்ற
ேயாசைன	அவ க் த்	ேதான்றிய .

அந்த	நகரத்தில்	 மார்	ஆயிரம்	வீ கேள	இ ந்தைமயால்,	தான்	ஒவ்ெவா
நாளி ம்	 மார்	50	வீ க க் ச்	ெசன் ,	அவ்	வீ களில்	உள்ளவர்கள்	இன்ன
இடத்திற் 	அ கில்	ஏதாவ 	ெபா ைள	இழந்த ண்டா	என்
விசாரிக்கேவண் ம்	என் ம்,எவெரா வர்	தாம்	ஒ 	 பாையப்	ேபாட் விட்டதாகச்
ெசால் கிறாேரா	அவரிடம்	அைதக்	ெகா த் விட	ேவண் ெமன் ம்	அந்த
சமயற்காரன்	தீர்மானித் க்	ெகாண்டான்.	ஒ 	ேவைள	அந்த	மனிதர்	ஒ
பாய்க் 	ேமற்பட்ட	ெதாைகைய	இழந்தி க்கலாம்	என்ற	எண்ண ம்

ேதான்றியதாைகயால்,	அவன்	அந்த	 பாய்	கிடந்த	இடத்ைதச்	 ற்றி ம்	சிறி
ரம்	வைரயில்	ேபாய்	நன்றாகத்	ேத 	ஆராய்ச்சி	ெசய் 	பார்த்தான்.	ேவ

ெபா ள்	எ ம்	கிைடக்கவில்ைல.	ஆகேவ	அந்த	மனிதர்	இழந்த 	ஒ 	 பாய்
தான்	என் 	அவன்	தீர்மானித் க்ெகாண் ,	உடேன	அவ்விடத்ைத	விட் 	நடந்
பக்கத்திலி ந் 	ஆரம்பமான	ெத வி ள்ள	வீ கள்	ஒவ்ெவான்றி ம்	 ந் ,
தான்	தீர்மானித் க்	ெகாண்டப 	விசாரைண	ெசய்ய,	சிலர்	தாம்	எந்த
வஸ் ைவ ம்	இழக்கவில்ைல	என் ம்,	சிலர்	தாம்	நைகைய	இழந்ததாக ம்
றினார்கேளயன்றி,	எவ ம்	ஒ 	 பாைய	இழந் விட்டதாகக்	 றவில்ைல.	தான்

சங்கற்பித் க்	ெகாண்டப ,	அவன்	அன்ைறய	கணக்கிற் 	50-வீ களில்	ெசன்
விசாரைணையத்	தீர்த் க்ெகாண்டான்.

அவ்வா 	பிரயாைசப்பட்டதனா ம்,	நீண்ட	பட் னி	யா ம்,	அவன்	ேசார்வைடந்
தத்தளித்தவனாய்த்	தன்	வீட்ைட	அைடந்தான்.	அவ்விடத்தில்	அவன
மைனவி ம்,	 ழந்ைதக ம்	பட் னி	கிடந் ,	ெந ப்பில்	வி ந்த	 க்கள்ேபாலத்

த்த	வண்ணமி ந்த	மகா	சங்கடமான	காட்சிையக்	காணேவ,	அந்த
சமயற்காரன்	தன 	ெசாந்தக்	கஷ்டங்கைள	மறந்தவனாய்,	அவர்கள
ன்பத்ைதத்	தான்	எவ்விதம்	விலக் வ 	என் 	ம ப ம்	ேயாசைன	ெசய்

பார்த்தான்.	தன்னிடமி ந்த	 பாைய	உபேயாகித் 	அவர்கைளக்	காப்பாற்றலாமா
என்ற	ஒ 	நிைன 	அவன 	மனத்தில்	ேதான்றிய .	ஆனா ம்,	அவன்	ஒேர
உ தி	யாக,	"ேச	இ 	எவ ைடய	பணேமா	இைத	நான்	ெசலவிடக்	 டா "	என்
ஒேர	 வாகத்	தீர்மானித் க்	ெகாண்டவனாய்	இ க்க,	மற்றவர்கள
அவஸ்ைத ம்	 க் ர ம்	அதிகரித் ,	அவன்	சகிக்கக்	 ய	வரம்பிற்
மிஞ்சிவிடேவ,	அவன 	மனத்தில்	இன்ெனா 	 க்தி	ேதான்றிய .
அவன்	ஒ 	தாசில்தாரிடம்	சமயற்காரனாய்	இ ந்தவன்	என்ப 	 ன்னேர
றப்பட்டதல்லவா,	அந்தத்	தாசில்தார்	அதற் ஒ 	வ ஷ	காலத்திற் ன்	ஒ

மாதகாலம்	ரஜா	எ த் க்ெகாண் 	தம 	ெசாந்த	ஊராகிய	ைம க் ப்



ேபாயி ந்தார்.	அப்ேபா 	அந்த	சமயற்கார ம்	அவ டன்	 ட	ைம க் ப்
ேபாயி ந்	தான்.	அவ்விடத்தில்	அந்த	சமயற்கார க் 	ைம ர்	மகாராஜ ைடய
அரண்மைனயிலி ந்த	ஒ 	சமயற்காரன 	சிேநகம்	உண்டாயிற் .	அந்த
அரண்மைனச்	சமயற்காரன்	 திய	 திய	மிட்டாய்	தி கள்	ெசய்வதில்	நல்ல
ேதர்ச்சி	ெபற்ற	மகா	நி ணன்.	

இப்ெபா 	இந்தியா	ேதசெமங் ம்	பிரபலமைடந் ,	எல்ேலாரா ம்	வி ம்பி
உண்ணப்ப ம்	ைம ர்	பா 	என்ற	மிட்டாயிைய	அந்த	சமயற்காரன்தான்
தியதாய்க்	கண் பி த் ,	அப்ேபா 	ைம ர்	மகாராஜ க் ம்	அவர

ம்பத்தா க் ம்	அைதக்	ெகா த் ,	அவர்களிடம்	தங்கத்ேதா ப்	பரி ம்	சர்வ
மானிய ம்	ெபற் 	மி ந்த	கீர்த்திேயா 	விளங்கிக்	ெகாண் ந்தான்.
அவ ைடய	சிேநகத்ைத ம்	பிரியத்ைத ம்	எப்ப ேயா	சம்பாதித் க்	ெகாண்ட
நம 	 ேலாக	விந்ைத	சமயற்காரன்	ைம ர்பா 	என்ற	 திய	மிட்டாயி	ெசய் ம்
ைறைய	அவனிட	மி ந் 	கற் க்ெகாண் 	வந் ,	அைதப்	பல	தடைவகளில்

ெசய் 	தன 	எஜமானரான	தாசில்தா க் க்	ெகா த் ,	அவரால்	அபாரமாக
ெமய்ச்சப்பட் ந்தான்.	அந்த	நிைன 	அவ க் 	உண்டாயிற் .

தான்	வழியில்	கண்ெட த்த	ஒ 	 பாய்	ம நாள்	வைரயில்	வீணில்	தன்னிடம்
ங்கிக்ெகாண் க் ம்.	ஆதலால்,	தான்	அதன்	ெசாந்தக்காரைரக்

கண் பி த் 	அவரிடம்	ெகா க்கிற	வைரயில்,	அைத	அவரிடமி ந் 	தான்
வட் க்கடனாய்	வாங்கின 	ேபால	பாவித் 	உபேயாகித் க்ெகாள்வ 	தவறல்ல
என்ற	எண்ணம்	உண்டாயிற் .	தான்	உடேன	கைடக் ப்	ேபாய்	சர்க்கைர,
கடைலமா ,	ெநய்	பிற ,	மண்பாத்திரங்கள்	 தலியவற்ைற	வாங்கிக்
ெகாணர்ந்தால்,	அைர	நாழிைக	சாவகாசத்தில்,	தான்	ைம ர்பா 	தயாரிக்கலாம்
என் ம்,	அைதத்	தான்	எ த் க்	ெகாண் ேபாய்	அதிக	ஜன	நடமாட்ட ள்ள
கைடத்ெத வில்	அைத	ைவத் க்ெகாண் 	விற்றால்,	அ 	 திய	தி 	மிட்டாய்.
ஆதலால்,	ஜனங்கள்	ஆைசேயா 	அைத	உடேன	வாங்கிவி வார்கள்	என் ம்,
அதனால்	தனக் 	 மார்	 ன் 	 பாயாவ கிைடக் ம்	என் ம்,	தான்
கண்ெட த்த	 பாய்க் 	இரண் 	அணா	வட் 	ேசர்த் ,	அைதத்	தனியாக
ைவத் விட் ,	பாக்கிப்	பணத்தின்	ஒ 	பாகத்ைத	ம நாைளய	 தலாக
ைவத் விட் ,	மிச்ச ள்ளைதத்	தான்	தன 	 ம்ப	சவர ைணக் 	உபேயாகப்
ப த்திக்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	ஒ 	 க்தி	நம 	சமயற்கார க் த்	ேதான்றிய .

தன 	 ம்பத்தினர்	பட் னி	கிடந் 	சா ம்	த ணத்தில்,	தான்	அவ்விதம்
ெசய்வ 	தவறாகா 	என் 	நிைனத் 	அவ்விதேம	ெசய்யத்	தீர்மானித் க்
ெகாண்ட	நம்	சமயற்காரன்	பணத்ேதா 	உடேன	கைடக் ப்	ேபாய்த்	தனக்
ேவண் ய	சாமான்கைள	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்ந் 	ஒ 	நாழிைக



ேநரத்தில்	அைவகைள	ைம ர்பாகாக	மாற்றித்	தன 	 ழந்ைதகள்	மைனவி
ஆகிய	எல்ேலா க் ம்	சில	 ண் கள்	ெகா த் விட் ,	மி தி	யி ந்த	ெப ம்
பாகத்ைத ம்	எ த் க்	ெகாண் ,	கைடத்ெத 	விற் ப்	ேபாய்	அதிக	ஜன
நடமாட்டமாயி ந்த	ஓரிடத்தில்	தன 	மிட்டாயிைய	ைவத் க்ெகாண் 	'ைம ர்
மகாராஜா	சாப்பி ம்	 திய	மிட்டாய்'	என் 	அதன்	 கைழப்	பலவா 	எ த் க்	 றி
அைத	விற்க	எத்தனித்தான்.

அவ்விடத்திற் 	வந்த	ெபரிேயா ம்	சிறிேயா மான	சில	ஜனங்கள்,	அந்தப்	 திய
தி 	மிட்டாயிைனப்	பார்த் 	அளவற்ற	ஆச்சரிய ம்	 கல ம்
அைடந்தவர்களாய்	ெந ங்கி	இனாமாகக்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சம்	வாங்கித்	தின்
மாதிரி	பார்ப்ேபா ம்,	அப்ேபாைதக்கப்ேபா 	ஒ 	கா 	ெகா த்
வாங் ேவா மாய்	அந்த	மிட்டாயின்	 ைமயான	மணத்ைத ம்	உ சிைய ம்
கண் 	களிப்பைடந் 	அைதப்	பற்றி	அபாரமாகப்	 கழ்ந் 	ெகாண்ேட
ெசல்லலாயினர்.	ைம ர்	பாகின்	கீர்த்தி	ெவ 	சீக்கிரத்தில்	நாலா	பக்கங்களி ம்
பரவத்	ெதாடங்கிய .	அந்தக்	காலத்தில்	பணம்	கிைடப்ப 	அரிதாதலால்,
அப்ேபா 	ஒ 	ைபசா க் 	வாங்கிய 	இப்ேபா 	ஒ 	 பாய்க் 	வாங் 	வதற் ச்
சமமாகக்	க தப்பட் ந்த .

ஆகேவ,	நம 	சமயற்காரன்	ைபசா	வியாபாரமாகேவ	ெசய் 	ெகாண் ந்தான்.
ஆதலால்,	இரண்ெடா 	நாழிைக	காலத்தில்அவன்	எட்டணாவிற் 	விற்றான்.
அப்ேபா 	மாைல	ேநரம்	வந் 	விட்ட .	எங் ம்	இ ள்	 ழ்ந் 	ெகாண்ட .	மற்ற
கைடகளில்	விளக்ெகண்ெணய்	விளக் கள்	 க்	 க்ெகன் 	எரிந்
ெகாண் ந்தன.	ஆனா ம்,	நம 	சமயற்காரனிடம்	அந்த	விளக் ம்	இல்ைல.
ஆதலால்,	அவன்	அ கிலி ந்த	ஒ 	கைடயின்	ெவளிச்சத்தில்	ரஸ்தாவின்
ஓரத்தில்	தன 	மிட்டாயித்	தட்ைட	ைவத் 	விற்கத்	ெதாடங்கினான்.	அப்ேபா
மார்	இ ப 	 ப்ப 	மனிதர்கள்	ஒேர	 ம்பலாக	அவ்விடத்திற் 	வந் ,	நம

சமயற்	கார ைடய	மிட்டாயி	தட்ைடச்	 ற்றி	வைளத் க்	ெகாண்டனர்.	அவர்கள்
எல்ேலா ம்	பார்ைவக் ப்	பணக்காரர்கள்	ேபால ம்,	கண்ணியமான	மனிதர்கள்
ேபால ம்	காணப்பட்டனர்.	ஆனா ம்,	அவர்கள்	ஒ வைரெயா வர்	தா மாறாக
ைவ 	ெகாள்வ ம்,	பரிகாசம்	ெசய் 	ெகாள்வ மாய்	இ ந்தனர்.

அவ்வா 	வந் 	நம 	சமயற்காரைன	வைளத் க்	ெகாண்ட	வர்க ள்	 ன்
நான் 	மனிதர்கள்	மிட்டாயித்	தட்டண்ைட	வந் 	"என்ன	மிட்டாயிப்பா	இ ?
பார்ைவக் ப்	 	மாதிரியாக	இ க்கிறேத!	வாய்க் 	எப்ப 	இ க் ம்?’’என்றனர்.
உடேன	சமயற்காரன்	“இதற் 	ைம ர்பாெகன் 	ெபயர்;	நிரம்ப ம்	இனிப்பாக ம்
மணமாக ம்	இ க் ம்.	வாங்கிக்	ெகாள் ங்கள்’’என்றான்.	அைதக்	ேகட்ட
அவர்கள்	நால்வ ம்	ெகாஞ்சம்	சாப்பிட் 	மாதிரி	பார்த் 	தைலக் 	ஒவ்ெவா



ண் 	எ த் 	சேரெலன் 	வாயில்	ேபாட் க்ெகாண் 	“ஆகா	அமிர்தம்	ேபால
இ க்கிறேத!	ேபஷ்	ேபஷ்!	அச்சா	சஹ்பாஷ்!	இந்த	மாதிரி	மிட்டாயிைய	நாங்கள்
பிறந்த 	 தல்	இ வைரயில்	சாப்பிட்டேத	இல்ைலயப்பா	அடாடா	என்ன	இன்பம்
என்ன	 சி"	என் 	 றிய	வண்ணம்,	தங்க க் ப்	பின்னாலி ந்த	மற்றவர்கைளப்
பார்த் 	"நீங்க ம்	சாப்பிட் 	மாதிரி	பா ங்கள்	இந்தத்	தட் ல்
இ ப்பைதெயல்லாம்	நாேம	வாங்கிக்ெகாண் 	பணம்	ெகா த் 	வி ேவாம்’’என்
றிக்ெகாண்ேட,	தட் லி ந் 	ஒவ்ெவா 	 ண்டாய்	எ த்ெத த் ப்

பின்னாலி ந்த	ஒவ்ெவா வரிட ம்	ெகா த் க்	ெகா த் ,	"இந்தா,	நீ
சாப்பிட் ப்	பார்,	இந்தா,	நீ	சாப்பிட் ப்	பார்’’என் 	 றி	தானம்	வழங்கினர்.

அங்ேக	வந்தி ந்ேதார்	 மார்	இ பதின்மேர	இ ந்தனர்.	அந்தத்	தட் ல்	 ற் க்
கணக்கில்	மிட்டாயித்	 ண் கள்	இ ந்தனவானா ம்,	அவர்கள்	ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ெவான்ைற	வாங்கி	வாயில்	ேபாட் க்ெகாண் ,	ஒேர	வி ங்காய்
வி ங்கிவிட் ,	 ற்றிக்ெகாண் 	இன்ெனா 	பக்கமாய்	வந் ,	'’எனக் க்
ெகா ங்கள்.	நான்	சாப்பிட் ப்	பார்க்கவில்ைல"	என் 	 றியப 	பன் ைற	வந்
வந் 	வாங்கித்	தின் 	ஐந் 	நிமிஷத்திற் ள்	மிட்டாயித்	தட்ைடக்	காலி
ெசய் விட்டனர்.	அவர்கள 	விபரீத	மான	ெசய்ைகையக்கண் 	அளவற்ற
வியப் ம்	பிரமிப் ம்	அைடந்த	நம 	சமயற்காரன்,	'’ஐயா	எல்லாவற்ைற ம்	சாப்பிட்
வி கிறீர்கேள’’என் 	ேகட்க	வாையத்	திறப்பதற் ள்	அவர்கள்	ெப த்த	ஆரவாரம்
ெசய் ,	அத்தைன	 ண் கைள ம்	தின் 	விட்டனர்.

அைதக்	கண்ட	சமயற்காரன்	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	அடக் 	வாரற் த்	திரி ம்
ஷ்டர்கள்	என் ம்,	தான்	அவர்களிடம்	கண் ப்பாகப்	ேபசினால்	அவர்கள்	தனக்

ஏதாகி ம்	தீங் 	ெசய்வார்கள்	என் ம்	நிைனத் 	அஞ்சி	நயமாகப்
ேபசத்ெதாடங்கி,	"ஐயா!	இங்ேக	இ ந்த	மிட்டாயிகளின்	ெமாத்த	விைல	 பாய்
ன் 	ஆகிற .	நான்	பரம	ஏைழ.	இைத	விற் 	இதனால்	கிைடக் ம்	பணத்ைத

எ த் க்ெகாண் 	ேபானாலன்றி,	என்	வீட் ள்ள	என்	ெபண்சாதி ம்
பிள்ைளக ம்	இறந் 	ேபாய்	வி வார்கள்.	தட் லி ந்த	மிட்டாயி	 வைத ம்
நீங்கேள	எ த் க்	ெகாண் ர்கள்.	ஆைகயால்	தய 	ெசய் 	 ன் 	 பாய்
ெகா த் 	வி ங்கள்’	என் 	பணிவாகக்	ேகட்க,	அவ க் ப்	பக்கத்தில்	நின்ற
சில	 க்கியஸ்தர்கள்	 ரளியாக	நைகத் ,	“ஆகா;	மிட்டாயிக்	கைடக்காரர்	பேல
ெகட் க்காரராய்	இ க்கிறாேர	மாதிரி	பார்ப்பதற்காக	நீர்	எல்ேலா க் ம்	ெகா த்
வந்த ேபால	எங்கள்	ஒவ்ெவா வ க் ம்	ெகா த்தீர்;	அதற் ள்ளாகேவ
உம் ைடய	தட் 	காலியாகிவிட்ட .	மிட்டாயி	நன்றாக	இ க்கிற 	என்பைதப்பற்றி
ஆட்ேசபைனேய	இல்ைல.	நீர்	இப்ேபா 	எவ்வள 	மிட்டாயி	ெகா ப்பதானா ம்,
நாங்கள்	அதற் ப்	பணம்	ெகா த் விட் ப்	ேபாகிேறாம்.	ேவேற	எங்ேகயாவ
இன் ம்	மிட்டாயி	ைவத்தி ந்தால்,	ேபாய்	அைதஎ த் க்ெகாண் 	வா ம்.



நாங்கள்	மாதிரிக்காக	எ த் க்	ெகாண்ட	தற் க்	கா 	ெகா க்க	நியாயமில்ைல.
ஆைகயால்	நாங்கள்	உமக் 	ஒ 	ைபசா டக்	ெகா க்கேவண் ய	கடைம
ஏற்படவில்ைல’’என்றனர்.

அைதக்	ேகட்ட	சமயற்காரன்	அடக்க	இயலாத	ஆத்திர ம்,	ஆச்சரிய ம்,
ஏமாற்ற ம்,	விசன ம்	அைடந் ,	"ஐயா!	நான்	ஏைழ.	நான்	இைத	 தலாக
ைவத் க்	ெகாண் 	வியாபாரம்	ெசய்ய	ஆரம்பித்ேதன்.	இதில்	 .	1-2-0	நான்
நான்	ஒ வ க் த்	தி ப்பிக்	ெகா க்க	ேவண் யவன்.	தய 	ெசய் 	ஏைழயக்
காப்பாற் ங்கள்’’என் 	 றிக்	ைக வித் க்	 னிந் 	அவர்கைள	வணங்கிக்
ெகஞ்ச,	அவர்க ள்	 ரடாயி ந்த	சிலர்	நிரம்ப ம்	ேகாபங்	ெகாண்டவர்	ேபால
ந த் 	அவைனத்	தா மாறாக	ைவய ம்	அதட்ட ம்	ெதாடங்கி,	"அேடய்
அேயாக்கிய	நாேய!	மாதிரி	ெகா ப்பதற்ேக	ேபாதாமலி ந்த	ெசாற்ப	மிட்டாயிைய
ைவத் க்ெகாண் 	நீ	விற் ப்	பணம்	பி ங்கவா	பார்த்தாய்!	 	மாதிரியான
மிட்டாயிையக்	ெகாண் வந் 	 சிபார்க்கச்	ெசய் 	எங்க ைடய	ஆைசையப்
பிரமாதமாகக்	கிளப்பிவிட்ட	நீ	அதற் 	ேமல்	கா க் 	மிட்டாயி	ேகட்டால்
இல்ைலெயன் 	ெசால்லி,	எங்க க் 	அநாவசியமான	ெதாந்தர
ெகா க்கிறாயா?	இப்ேபா 	நாங்கள்	ேவேற	மிட்டாயி	எைதயாவ 	வாங்கித்
தின்றாலன்றி,	எங்கள்	நாக்கின்	தின 	அடங்கா ேபாலி க்கிற .	அதற் 	நீதான்
உத்திரவாதி’’என் 	 றி	அவைன	ைவய ம்	அ க்க ம்	 யன்றனர்.

ேவெறா வன்	அவ ைடய	தட் ன்	ேமலி ந்த	கா க்	 வியலின்மீ 	ைகையப்
ேபாட் 	ஒன் ட	பாக்கி	விடாமல்	எல்லாவற்ைற ம்	அப்ப ேய	அள்ளிக்	ெகாண்
ம்பலில்	 ைழந் 	அப்பால்	நகர்ந் 	ஓ ப்ேபாய்	விட்டான்.	அதற் ள்	ேவ 	சிலர்,

"அேடய்!	அேடய்!	காைச	எ க்க	ேவண்டாம்.	அைதக்	ெகா த் வி ’’	என்
கைடக்கார க் ப்	பரிந் 	ேப 	கிறவர்கள்	ேபாலக்	 விக்ெகாண்ேட,
ஒ ப்ேபானவைன	பின்	ெதாடர்ந் ,	"அேடய்!	நில்	நில்	ஓடாேத;	காைசக்	ெகா த்
விட் ப்	ேபா’’என் 	 ச்சலிட்ட	வண்ணம்	அப்பால்	ந விப்	ேபாய்விட்டனர்.

மிஞ்சி	நின்ற	மற்றவர்கள்	மிட்டாயிக்காரனிடம்	நிரம்ப ம்	அ தாபமாக ம்,
விசனகரமாக ம்	இரக்கமாக ம்	ேபசத்	ெதாடங்கி,	‘'ஐயா	கைடக்காரேர	இன்
உம்ைம	விட் 	வி கிேறாம்;	நாைளக்காவ 	நீர்	தட் 	நிைறய	மிட்டாயி
ெகாண் வா ம்.	அதன்	விைல	எவ்வளவானா ம்,	உடேன	ெகா த் 	விட்
நாங்கள்	எல்லாவற்ைற ம்	வாங்கிக்	ெகாள் கிேறாம்.	என்ன	இ ந்தா ம்,	அந்த
அேயாக்கியன்	உம் ைடய	காைச	எ த் க்ெகாண் 	ேபான 	தப்பிதம்தான்.	நீர்
இவ்விடத்	திேலேய	இ ம்.	நாங்கள்	ேபாய்	அவைனப்	பி த் ,	உம் ைடய	காைச
வாங்கிக்ெகாண் 	வந் 	உம்மிடம்	ெகா த் விட் ப்	ேபாகிேறாம்’’என் 	ஆ தல்
ெமாழி	 றிவிட் 	அப்பால்	ந விப்	ேபாய்	விட்டனர்.



அவ்வா 	ேபானவர்க ள்,	தன்	பைழய	எஜமானரான	தாசில்தா ைடய
அைடயாளங்கள்	ெகாண்ட	ஒ 	மனித ம்	இ ந்ததாக	நம 	சமயற்காரன்
உணர்ந்தான்.	அந்தத்	தாசில்தார்	தம 	ேவைலைய	இழந்த	பிற 	கண்ணியமான
ெதாழில்	எைத ம்	ெசய்யமாட்டாமல்,	தம்மிடமி ந்த	ெசாத்ைத	அபிவி த்தி
ெசய்ய	எத்தனித் 	 தாட்டத்தில்	இறங்கினார்.	அப்ப 	இறங்கியதில்,
அவரிடமி ந்த	ெசாத் 	 வ ம்	அ ேயா 	ேபாய்விட்ட .	அவர்	தம
கண்ணியத்ைத ம்	நாணயத்ைத ம்	விட் 	அந்த	 ச் 	மாறிக்	 ம்பலில்
ேசர்ந் ெகாண்டார்.	உண்ைமயில்	அவேர	நம 	சமயற்கார ைடய	பைழய
எஜமானராயி ம்,	அவேர	எவ்விதமான	இழி	ெதாழிலில்	இறங்கமாட்டாெரன்
நம 	சமயற்காரன்	எண்ணி,	அ 	ேவேற	யாேரா	ஒ வர்	என் 	நிைனத் க்
ெகாண்டான்.

அவர்கள்	எல்ேலா ம்	கைடத்	ெத வில்	ஜனங்கள்	நட	மாட்டமி ந்த	காலத்தில்
அவ்வா 	தன 	ெபா ைளக்	ெகாள்ைள	அ த் ச்	ெசன்றைத	நிைனக்க
நிைனக்க	நம 	சமயற்காரன்,	'’என்ன	ஆச்சரியம்	இ !	இந்த	ராஜ்யத்தில்
ேகள்வி ைற	இல்ைலயா?	 திதாய்	வந்த	திவான்	மகாராஜ ைடய
அரண்மைனயில்	சிப்பந்திகள்	ெகாள்ைளய க்கிறார்கெளன் 	அவர்க ள்	பலைர
ேவைலயிலி ந் தைகயர்	ெசய் 	விட் ,	நிரம்ப ம்	கண் ப்பான	 ைறகைள
அ ஷ்டானத்திற் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்.	ஊரில்	ெபா ஜனங்க ைடய
ெசாத்ைத	இப்ப ப்	பட்ட	தி டர்கள்	ெகாள்ைளய ப்பைத	நி த் வதற் 	அவர்
யாெதா 	ஏற்பா ம்	ெசய்யவில்ைல!	ஆகா!	என்ன	அக்கிரமம்	இ 	இனி	நான்
என்ன	ெசய்கிற 	வழியில்	கிடந் 	அகப்பட்ட	 பாைய	நான்	வட் ம்	 த மாக
அதன்	ெசாந்தக்காரரிடம்	ேசர்க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனத்த	நிைன ம்	பலியாமல்
ேபாய்	விட்டேத!	அ மன்றி,	என்	 ம்பத்தாைரக்	காப்பாற் வதற் 	நான்
கைடசியான	ஜீவாதாரமாக	எண்ணிய	இந்த	 யற்சி ம்	இப்ப ப்	பலிதமைடயாமல்
ேபாய்விட்டேத!	இனி	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்!	எப்ப 	நான்	வீட் ற் ப்	ேபாய்	என்
ழந்ைதகளின்	 கத்தில்	விழிப்ேபன்!	இன்ைறக்காவ 	தாங்கள்	சாதத்ைதக்

காணலாெமன் 	என்	 ழந்ைதகள்	ஆவேலா 	வழி	பார்த்தி ப்	பார்கேள!	நான்
ெவ ங்ைகேயா 	ேபானால்,	அவர்கள்	ெப த்த	ஏமாற்றமைடந் 	ஏங்கி	அப்ப ேய
வி ந் 	வி வார்கள்!	ஐேயா!	ெதய்வேம	இன்னம்	எவ்வள 	காலந்தான்	நீ
என்ைன ம்	என்	 ம்பத்தாைர ம்	ேசாதைன	ெசய்ய	எண் கிறாேயா
ெதரியவில்ைலேய!”	என் 	பலவா 	பிரலாபித் த்	தனக் த்	தாேன	சிந்தைன
ெசய்தவனாய்த்	தான்	உடேன	அந்த	ஊர்த்	திவானிடம்	ெசன் 	அன் 	நடந்த
ெகாள்ைளையப்	பற்றிப்பிரா 	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	தீர்மானித் க்
ெகாண்டவனாய்க்	கைடத்	ெத ைவ	விட் 	திவா ைடய	ஜாைகயின்	வாச க் ப்
ேபாய்ச்	ேசர்ந் 	அங்கி ந்த	ஒ 	ேசவகைனக்	கண் 	அவனிடம்	தன



வரலாற்ைற ம்,	தன 	 ம்பத்தின்	இப்ேபாைதய	நிைலைமைய ம்,	தன
மிட்டாயி ம்	கா ம்	ெகாள்ைளயிடப்பட்ட	விவரத்ைத ம்	 றி,	விஷயங்கைள
எல்லாம்	திவானிடம்	ெசால் ம்	ப 	அவனிடம்	பணிவாக	ேவண் க்ெகாள்ள,
அைதக்	ேகட்ட	ேசவகன்	மி ந்த	இரக்க ம்	பச்சாதாப ம்	ேதாற் வித்தவனாய்,
உடேன	திவானிடம்	ேபாய்	விட் த்	தி ம்பிவந் 	"அப்பா!	நீ	ெசான்ன	சங்கதிகைள
எல்லாம்	நான்	திவானிடம்	ெசான்ேனன்.	அவர்	எல்லா	விஷயங்கைள ம்
சட்டப்ப ேய	நடத் கிற	மகா	கண் ப்பான	மனிதர்.	இ 	கச்ேசரி	ெசய் ம்
ேநரமல்லவாம்.	நீ	எ த் 	 லமாக	உன்	பிராைத	எ தி	எ த் க்ெகாண் 	வந் ,
நாைளய	தினம்	காைல11	-	மணிக் ேமல்	அவர்	கச்ேசரி	ெசய் ம்	ேபா 	ெகா க்க
ேவண் மாம்.	அப்ப க்	ெகா த்தால்	அவர்	சட்டப்ப 	விசாரித் ,	நீதி
ெச த்தவதாகச்	ெசால் கிறார்’’என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	நம 	சமயற்காரன்	விசனத்தினா ம்	ஏமாற்றத்	தினா ம்	அப்ப ேய
ன்றி	உட்கார்ந் ேபாய்,	"ஆகா!	என்ன	மனித	ஜன்மம்!	என்ன	நீதி	இ !	நாைளய

தினம்	11-மணி	வைரயில்	நா ம்	என்	 ம்பத்தா ம்	பிைழத்தி ந்தால்
அல்லவா?	அதற் ேமல்	இவரிடம்	பிரா 	ெகா க்க	நான்	வர	 ம்;	சட்டம்
இப்ப ம்	இ க் மா?	மனிதர்கள்	ஏழ்ைமத்	தனம்,	இல்லாைம	பசி,	தாகம்	 தலிய
ன்பங்க க் 	இலக்கானவர்கள்	என்பைத	சட்டம்	இலட்சியேம	ெசய்கிறதில்ைல

ேபாலி க்கிறேத.	அவர்கைள	ேகவலம்	உயிரற்ற	ஒ 	யந்திரம்	என்ேற	சட்டம்
மதிக்கிற 	ேபாலி க்கிறேத.	ஆனா ம்,	சட்டத்ைத	அ பவத்தில்	பிரேயாகிக் ம்
மனிதர்கள்	 டவா	ெகாஞ்ச ம்	ஜீவகா ண்யம்	இல்லாமல்
இ க்கேவண் ம்!’’என் 	வாய்	விட் க்	 ற,	அைதக்	ேகட்ட	ேசவகன்	"அப்பா!
நான்	என்ன	ெசய்ேவன்.	இந்த	திவான்	மகா	கண் ப்பான	மனிதர்.	யாராவ 	தாம்
ஏைழ	என் 	இவரிடம்	ெசால்லிக்	ெகாண்டால்,	அைத	இவர்	உண்ைம	என் 	உடேன
ஏற் க்ெகாள் கிறேத	இல்ைல.	ஏெனன்றால்,	சிலர்	 லபமாகப்	பணம்
சம்பாதித் ப்	பிைழப்பதற் 	அைத	ஒ 	தந்திரமாக
ைவத் க்ெகாண் க்கிறார்கள்	என் ம்,	அதனால்	அவர்கள்	ேசாம்ேபரிகளாய்
மாறி	மற்ற	மனித க் 	ஒ 	பாரமாக	இ ந் 	வ கிறார்கள்	என் ம்	எண்ணி,
உண்ைமயிேலேய	பட் னி	கிடந் 	இறப்பவர்களாக	இ ந்தா ம்,	அைத ம்
இலட்சியம்	ெசய்கிறதில்ைல.	ஆைகயால்,	இவரிடம்	இப்ேபா 	காரியம்
பலிதமாகா .	உன் ைடய	பரிதாபகரமான	நிைலைமையக்	ேகட்டறிந்த 	 தல்,
என்	 டல்	கலங்கிப்ேபாய்	மனம்	தவிக்கிற .	என்	ைகவசத்தில்	இப்ேபா 	எட்டணா
பணம்	இ க்கிற .	இைத	நான்	த கிேறன்.	நீ	ெகாண் ேபாய்	உன்
ழந்ைதக க் ச்	சாப்பா 	ெசய் ைவ”	என் 	நிரம் ம்	அ தாபத்ேதா 	 றித்

தன்னிடம்	இ ந்த	பணத்ைத	எ த் க்	ெகா த்தான்.	அந்த	எளிய	ேசவகன
ெப ம்	ேபாக்கான	 த்திைய ம்	தயாள	 ணத்ைத ம்	கண் ,	மி ந்த	வியப் ம்
களிப் ம்	அைடந்த	சமயற்காரன்,	"ஆகா!	இந்த	ராஜ்ஜியத்தில்இப்ேபர்ப்பட்ட



ஜீவகா ண்ய ள்ள	மனித ம்	இ க்கிறார்களா!	இ 	ஆச்சரியமாகத்தான்
இ க்கிற !	ஆனா ம்	ஒ 	விஷயம்.	நான்	அன்னிய ைடய	ெபா ளின்ேமல்
ஆைச	ைவப்பேத	 டா 	என்ற	விரதத்ைத	உ தியாக	அ ஷ் ப்பவன்;
என் ைடய	ெசாந்த	உைழப்பினால்	எனக் க்	கிைடக் ம்	ெபா ேள	என் ைடய
ெபா ளன்றி	மற்ற 	என் ைடய	ெபா ள்	ஆகா .	அைதக்ெகாண் 	நான்
என் ைடய	உடம்ைப	வளர்ப்ப 	நியாயமல்ல.	ஆைகயால்,	உங்கள்	ெபா ள்
உங்க க்ேக	இ க்கட் ம்’’என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	ேசவகன்	மன	இளக்கமைடந் 	ஆநந்தக்	கண்ணிர்	வி த் ,
"ஆகா!	ெபண் பிள்ைளகள்	உயிைர	விட் க்	ெகாண் க் ம்	மகா	விபரீதமான
நிைலைமயில்	இந்த	உலகத்தில்	ேவேற	யாராவ 	இப்ப 	நடந் ெகாள்வார்களா	இ
மகா	அதிசயமான	காரியமாக	இ க்கிற !	இ க்கட் ம்,	நீர்	இைத	இனாமாக
வாங்கிக்ெகாள்ள	ேவண்டாம்;	இைத	ஒ 	கடனாக	ைவத் க்	ெகாள் ம்.	நீர்
ம ப ம்	பணம்	சம்பாதிக் ம்ேபா 	எனக் 	இந்த	எட்டணாைவத்	தி ப்பிக்
ெகா த் விடலாம்;	வாங்கிக்ெகாள்ள	ம க்காதீர்’’என்றான்.

சமயற்காரன்,	"ஐயா!	உங்க க் 	அேநகேகா 	வந்தனங்கள்.	உங்கள்	தயாள
த்திக் 	உங்கைள ம்	உங்க ைடய	பிள்ைள	 ட் கைள ம்	கட ள்	எப்ெபா ம்
மங்களகரமாக	ைவக்கட் ம்.	நான்	இப்ேபா 	ேவைல	ெசய்ய	வைகயற் த்
திண்டா கிேறன்.	நான்	இனி	நியாயமான	வழியில்	சம்பாத்தியம்	ெசய்ய	எனக்
ஏதாவ 	ஒ 	 ைற	ஏற்ப ெமன்ப 	நிச்சயமாகத்	ெதரியவில்ைல.	எனக் 	ம ப
பணம்	கிைடக் ம்	என்கிற	நம்பிக்ைக	இ ந்தால்,	நான்	அைத	ைவத் க்ெகாண்
கடன்	வாங்கலாம்.	ஆைகயால்,	எவ்வித	நம்பிக்ைக மற் 	இறக் ம்	த ணத்தில்
இ க் ம்	நான்	உங்களிடம்	கடன்	வாங் வ 	நியாயமாகா .	ஆைகயால்,	எனக்
உங்க ைடய	பணேம	ேவண்டாம்.	நாைளய	தினம்	பகல்	வைரயில்	எங்க ைடய
உயிர்	இ ந்தால்,	நான்	ம ப 	இந்த	திவானிடம்	வந் 	எ த் 	 லமாகப்	பிரா
ெகா த் ப்	பார்க்கிேறன்.	இவரிடம்	நியாயம்	கிைடக் மானால்,
என்னிடத்திலி ந் 	ெகாள்ைளயிடப்பட்ட	 ன் 	 பாய்	எனக் 	வ ம்.
அைதக்ெகாண்ேட	நான்	இனி	என்	ஆயி கால	பரியந்தம்	பிற க் 	பார
மாயில்லாமல்	ஜீவனம்	ெசய் ெகாள்ேவன்’’என் 	 றியவண்ணம்	அவ்விடத்ைத
விட் ச்	சேரெலன் 	நடந் 	மைறந் ேபானான்.

சன்மார்க்க	 ைறைய	எந்த	சமயத்தி ம்	தான்	ைகவிடக்	 டா 	என்கிற
திடமான	சித்தத்ேதா 	அவன்	அவ்வா 	 றி	விட் ச்	ெசன்றானாயி ம்,
அவன 	மனநிைலைம	அப்ேபா 	எவ்விதம்	இ ந்தி க் ம்	என்பைத
விவரிப்பைதவிட	 கித் க்	ெகாள்வேத	எளி .	அவன்	தன 	ெகாள்ைகையக்
கைடப்பி ப்	பதில்	மகா	அ ர்வமான	மன தி	உைடயவனாக	இ ந்தா ம்,	அவன்



தன 	ெபண்சாதி	 ழந்ைதகள்	 தலிேயார 	விஷயத்தில்	வாஞ்ைச ம்
இரக்க ம்	பச்சாதாப ம்	அற்றவனாக	இ க்க	வில்ைல.	ஆகேவ,	தான்
ெவ ங்ைகேயா 	வீட் ற் த்	தி ம்பிப்	ேபாய்	அவர்கள 	ேகாரமான
அவஸ்ைதையக்	காண்பைத	விட,	ம நாைளய	பகலில்	தன 	வழக்

கிறவைரயில்	தான்	தன 	வீட் ற்ேக	ேபாகாமல்	இ ப்ப 	உசிதமான
காரியெமன் 	அவன்	நிைனத் ,	ஒ 	தர்ம	சத்திரத்தின்	திண்ைணயில்
ப த்தி ந் 	இந்த	இரைவக்	கழித் விட் ,	ம நாள்	காைலயில்	எ ந் ,	தன
ஸ்நானம்	 தலிய	கடைமகைள	 த் க்ெகாண் 	சரியாக	11-மணிக்
திவா ைடய	கச்ேசரிைய	அைடந் ,	அவ்விடத்திலி ந்த	ஒ 	 மாஸ்தாவிடம்
ெசன் 	ஒ 	காகிதம்,	எ ேகால்	 தலியவற்ைற	வாங்கித்	தன்	ைகப்படேவ	ஒ
பிரா 	எ தி	அைத	திவானிடம்	ெகா த்தான்.

அவர்	அைத	வாங்கி	நிதானமாகப்	ப த் ப்	பார்த்தபின்	அவைன	ேநாக்கி,
"ஏைனயா!	நீர்	ேநற் 	மாைலயில்	மிட்டாய்	விற்றேபா 	சிலர்	வந் 	உம்ைமச்	 ழ்ந்
ெகாண் 	உம்மிடம்	இ ந்த	மிட்டாய்த்	 ண் கைள	மாதிரி	பார்ப்பதாகச்	ெசால்லி
உம் ைடய	அ மதியில்லாமல்	அவர்கேள	எ த் த்	தின் 	விட்டதாக ம்,
கைடசியாக,	அவர்க ள்	ஒ வர்	உம் ைடய	தட் லி ந்த	கா கைளெயல்லாம்
எ த் க்ெகாண் 	ஓ ப்	ேபானதாக ம்,	பிற 	மற்றவர்க ம்	ேபாய்விட்டதாக ம்
பிராதில்	ெசால்லி	இ க்கிறீர்.	ஆனால்,	அப்ப 	நடந்த 	நிஜந்தானா	என்பைத
ஜுப்பிப்பதற் 	உம்ைமத்	தவிர	ேவேற	சாட்சிகள்	இன்னார்	இன்னார்

இ க்கிறார்கள்	என் 	நீர்	எ தவில்ைலேய!’’என்றார்.

சமயற்காரன்	"எஜமாேன	அவர்கள்	 மார்	இ ப 	மனிதர்கள்	இ ந்தார்கள்.
எல்ேலா ம்	என்ைனச்	 ற்றிக்ெகாண் 	இ ந்தார்கள்.	மற்ற	கைடக்காரர்கள்
எல்ேலா ம்	பக்கத்தில்	இல்ைல;	அவர்கள்	என் ைடய	ெபா ைள
அபகரித் க்ெகாண் 	ேபான	பிற 	நான்	பக்கத்திலி ந்த	சில	கைடக்காரர்களிடம்
ேபாய்	இந்த	விஷயத்ைதச்	ெசான்ேனன்.	அவர்கள்	"அடடா!	நாங்கள்	கவனிக்க
வில்ைலேய!	யாேராஜனங்கள்	வந் 	பணம்	ெகா த் 	மிட்டாயி	வாங்கிக்	ெகாண்
ேபாகிறார்கள்	என்றல்லவா	நாங்கள்	நிைனத்ேதாம்.	அவர்கள்	யாெரன் 	 ட
நாங்கள்	கவனிக்கவில்ைலேய!”	என் 	ெசால்லிவிட்டார்கள்;	ஆைகயால்,
என்ைனத்தவிர	இதற் 	ேவேற	சாட்சிகள்	யா ம்	இல்ைல."	என்றான்.

அைதக்ேகட்ட	திவான்	"என்ன	ஐயா!	உம் ைடய	பிரா 	மகா	விசித்திரமாக
இ க்கிறேத!	ஒ வர்	தமக் 	மற்றவர்	ஏதாவ 	ெக தல்	ெசய் விட்டதாகப்
பிரா 	ெகா த்தால்,	எ த் 	 லமான	ஆதாரத்ைதக்	ெகாண்ேடா,	அல்ல ,	தக்க
மனிதர்களின்	சாட்சியத்ைதக்	ெகாண்ேடா,	அவர்	தம் ைடய	பிரா
உண்ைமயான 	என் 	ஸ்தாபிக்க	ேவண் ெமன் ம்,	அப்ப 	ஸ்தாபித்தால்



நியாயாதிபதி	அதற் த்	தக்க	பரிகாரம்	ெசய் 	ெகா க்க	ேவண் ெமன் ம்
சட்டம்	பரிஷ்காரமாகச்	ெசால் கிற .	அவர்	மாத்திரம்	ெசால்வ 	ேபா மானதல்ல,
நீர்	ெசால்வ 	ஒ ேவைள	உண்மயாக	இ க்கலாம்.	இ ந்தா ம்,	அைத	மாத்திரம்
ைவத் க்	ெகாண் 	நான்	உமக் 	அ லமாகத்	தீர்ப் ச்ெசய்வ 	உசிதமாகா .
ஏெனன்றால்	இ ேபாலேவ,	ேவ 	பலர்	தமக் 	விேராதிகளாயி ப்பவர்	மீ
ெபாய்ப்பிரா 	ெகாண் வரத்	 ணி	வார்கள்.	அதற்ெகல்லாம்	இடம்	ெகாடாமல்
சட்டம்	அைமக்கப்	பட் க்கிற .	ஆைகயால்	நான்	சட்டப்ப 	உம் ைடய	பிராைதத்
தள் வைதத்	தவிர	ேவ 	எைத ம்	ெசய்வதற்கில்ைல’	என்றார்.

அைதக்	ேகட்ட	சமயற்காரன்	"ஐயா!	தாங்கள்	ெசால்வ 	நியாயேம.	ஆனா ம்
இப்ப 	வலியவர்கள்	பலர்	 ம்பலாக	வந் 	எளியவர்களிட ள்ள	ெசாத் க்கைள
அபகரித் க்	ெகாண்ேட	ேபானால்,	எளியவர்க க் 	சட்டத்தில்	பா காப்
என்பேத	கிைடயாதா?’	என்றான்.	திவான்,	"அ 	ேவேற	சங்கதி;	நகரத்தில்
ேபாலீஸார்	 தலிய	உத்திேயாகஸ்தர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கள்இம்மாதிரி
அக்கிரமம்	நடக்காமல்	த க்கக்	கடைமப்பட் க்கிறார்கள்.	அவர்கைள ம்
மிஞ்சிக்	 ற்றம்	ெசய்யாத	ஒ 	நிரபராதி	அக்கிரமமாக	தண்டைன	அைடவைதக்
காட் ம்,	 ற்றம்	ெசய்த	 	மனிதர்கள்	வி தைல	அைடவ 	உசிதமான
விஷயம்	என்ப 	சட்ட	சம்மதமான	ெகாள்ைக;	நீர்	ெகாண் வந்தி ப்ப
உண்ைமயான	பிரா தான்	என்பைத	நான்	இப்ேபா 	நிச்சயமாகக்	கண் 	பி க்க
ஏ வில்ைல.	ஆைகயால்,	உண்ைமயில்	 ற்றம்	ெசய்த	அந்த	இ ப 	மனித ம்
தப்பிப்	ேபாவ 	ஒ 	ெபா ட்	டல்ல.	இன் 	நான்	உமக் 	இடம்	ெகா த்
உம் ைடய	ேபச்ைசேய	ேவதவாக்கியமாக	எ த் க்ெகாண்டால்,	நாைளக் ,
இைத	ஆதாரமாக	ைவத் க்ெகாண் 	ஒ 	மனிதர்,	எவ்வித	 ற்ற ம்	ெசய்யாத
இன்ெனா வர்மீ 	பிரா 	ெகா ப்பார்;	சாட்சியம்	இல்ைலெயன்பார்.	அந்த
வழக்கில்	நான்	அந்த	நிரபராதிையத்	தண் க்க	ேந மல்லவா.	ஆைகயால்	நீர்
ேபாய்	தக்க	சாட்சிகள்	அைழத் க்ெகாண் 	வரேவண் ம்,	அ மன்றி,	 ற்றம்
ெசய்தவர்கள்	இன்னின்னார்	என்ற	தகவல்கைள ம்	அறிந் ெகாண்
வரேவண் ம்.	ஆைகயால்	நான்	உம் ைடய	பிராைதத்	தள்ளி	விட்ேடன்.	நீர்
ேபாகலாம்’	என் 	 றி	ேவெறா 	வழக்ைக	எ த் க்ெகாண்டார்.	அவர
தீர்மானத்ைதக்	ேகட் 	அளவற்ற	ஏமாற்ற ம்,	 யர ம்,	பைதபைதப் ம்	ெகாண்ட
நம 	சமயற்காரன்	அதற் 	ேமல்	தான்	அவ்விடத்தில்	நிற்பதி ம்	அந்த	திவானிடம்
ம ப 	தன 	ேவண் ேகாைள	வற் த்திக்	 வ	தி ம்	தனக் 	எவ்வித
அ ல ம்	உண்டாகாெதன் 	உணர்ந் 	அவ்விடத்ைத	விட் 	ெவளியிற்
ெசன்றான்.	ெசன்றவன்	தான்	அதற் ேமல்	எங்ேக	ேபாவ ,	என்ன	ெசய்வ ,
தன் ைடய	ெபண் 	பிள்ைளகளின்	 ன்பத்ைத	எவ்விதம்	கைளவ 	என்பைத
அறியாதவனாய்த்	தயங்கிக்	கலங்கி	வா த்	 வண் 	ெவ 	ேநரம்	வைரயில்
நின்றபின்,	அவ்விடத்ைத	விட் ,	எவ்வித	ேநாக்கமின்றி	ைபத்தியங்



ெகாண்டவன்ேபால	ெத ேவா 	ெசல்லத்	ெதாடங்	கினான்.	அவன்	அவ்வா
இரண்ெடா 	ெத க்களின்	வழியாகச்	ெசன்ற	காலத்தில்	அந்த	ஊர்	மகாராஜன
அரண்மைன	அவ்விடத்தில்	எதிர்ப்பட்ட .	அைத	அவன்	பார்க்கேவ	அவன
மனத்தில்	ஓர்	எண்ணம்	உதித்த .	தன 	விஷயத்தில்	சில	மனிதர்கள்ெப த்த
அக்கிரமம்	ெசய் விட்ட 	உண்ைமயாக	இ ந் ம்,	அதற் 	எவ்விதமான
பரிகார ம்	இல்லாமல்	ேபானைதக்	 றித் த்	தான்	அந்த	ஊர்
மகாராஜனிடமாகி ம்	 ைறயிட் க்ெகாண் ,	தன 	 ம்பத்தின்
பரிதாபகரமான	நிைலைமையத்	ெதரிவித் த்	தனக் 	ஏதாவ 	ஒ 	ேவைல
ெகா க் ம்ப 	ேகட் க்ெகாள்ளலாம்	என்ற	எண்ணம்	அவன 	மனத்தில்
ேதான்றிய .	உடேன	அவன்	அந்த	அரண்மைன	வாசைல	அைடந் ,
அவ்விடத்திலி ந்த	பாராக்காரைனக்	கண் ,	தான்	ஓர்	அவசர	காரியமாக
மகாராஜைனப்	பார்க்கேவண் ெமன் 	 றி,	தனக் 	அரசன 	ேபட் 	ெசய்
ைவக் மா 	ேகட் க்	ெகாண்டான்.	பாராக்காரன்,	‘'அப்பா!	நம் ைடய	ஊர்
மகாராஜைன	நம்ைமப்ேபான்ற	ஏைழ	மனிதர்கள்	எல்ேலா ம்	பார்ப்ப 	சாத்தியமான
காரியமா?	தக்க	பிர க்கள்	மாத்திரம்	ஏதாவ 	 க்கியமான	காரியமி ந்தால்,
தன்ைனப்	பார்க்க	மகாராஜன்	இணங் வார்.	மற்றவர்கள்	அவைரக்	பார்க்க
ேவண் மானால்	திவா ைடய	அ மதிையப்	ெபற் க்	ெகாண் 	வந்தாலன்றி,
உள்ேள	விடக் டாெதன் 	கண் ப்பான	ஆக்கிைன	பிறந்தி க்கிற .	ஆைகயால்,
நீ	மகாராஜைனப்	பார்க்க	ஆைசப்	ப வ 	பலியாத	எண்ணம்.	அவசியம்
பார்க்கத்தான்	ேவண் 	ெமன்றால்,	நீ	உடேன	திவானிடம்	ேபாய்	ம க்ெகா த்
அவ ைடய	உத்தரைவப்	ெபற் க்	ெகாண் 	வா’’என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	சமயற்காரன்,	தான்	திவானிடம்	ேபாய்,	அ மதி	ேகட்டால்,	அவர்
ெகா க்க	ம த் வி வார்	என்ப 	நிச்சயமாகத்	ெதரிந்த .	ஆைகயால்,
திவானிடம்	தான்	ேபாவ .	வீணான	ேவைலெயன் 	தீர்மானித்ததன்றி,	தான்
ெசால்லிக்	ெகாள்ள	ேவண் ய	விஷயங்கைள	ஒ 	காகிதத்தில்	எ தி,	அைத
அந்தப்	பாராக்காரனிடம்	ெகா த் 	அரசனிடம்	ெகா க்கச்	ெசய்தான்.	அைதப்
ப த் ப்	பார்த்த	அரசன்,	திவான்	ெசய்த	தீர்மானேம	நியாயமான	ெதன்
அதன்ேமல்	எ திய ப்பி	விட்டான்.

அைதப்	ப த் ப்	பார்த்த	நம 	சமயற்காரன்	மி ந்த	வியப் ம்,	ேகாப ம்	அைடந்
"ஆகா!	என்ன	ராஜ்யம்	இ 	என்ன	அரசன்!	என்ன	நீதி	ெகா ங்ேகால்	மன்னன்
வா ம்	நாட்ைடவிடக்	க ம்	 லி	வா ம்	கா 	நன் 	என் 	ெசால்வ 	சரியாய்ப்
ேபாய்விட்டேத;	இந்த	ராஜ்யத்தில்	மனித க் 	எவ்விதமான	பா 	காப் ம்
இல்ைலேய;	இன்னம்	என்ைனப்	ேபால்	உள்ள	எத்தைன	ஏைழ	ஜனங்கள்
இவ்விதமான	 ன்பங்கைள ம்	 யரங்கைள ம்	அ பவித் க்	கண்ணிர்
வி த் க்	கலங் கிறார்கேளா	ெதரிய	வில்ைலேய!	சாட்சிகள்	இல்லாவி ல்	நீதி



இல்ைலெயன்றால்,	 ற்றில்	ெதாண் 	 ற்றவாளிகள்	தண்டைனயில்லாமல்
தப்பித் க்	ெகாள்வ 	நிச்சயம்.	திவா ைடய	ேவைல ம்	 லபமானேத.	 ன்
காலங்களில்	மகாராஜன்	மந்திரி	 தலிேயார்	மா 	ேவஷந்	தரித் 	அ க்க
ெவளியில்	ேபாய்	நகரத்தில்	ஏதாவ 	அக்கிரமம்	நடக்கிறதாெவன் 	பார்த்
விட் 	வ வ ண் .	இப்ேபா 	அெதல்லாம்	அ ேயா 	ேபாய்	விட்ட .	எல்லாம்
சட்டப்ப ம்,	சாட்சிகள்	ெசால் கிறப ம்தான்	தீர்மானிக்கப்	ப கிற .
இதற்ெகன் 	ஒ வ க் க்	ெக தல்	ெசய்ய	எத்தனிக் ம்	 ஷ்டர்கள்	சாட்சிகள்
இல்லாத	சமயம்	பார்த் த்	தம்	க த்ைத	நிைற	ேவற்றிக்ெகாள்ள	மாட்டார்களா?
ஒவ்ெவா 	மனித ம்	எங்ேக	ேபானா ம்,	என்ன	ெசய்தா ம்,	தன்ேனா ட
இரண் 	 ன் 	மனிதர்கள்	சாட்சிக் 	அைழத் க்ெகாண்ேட	ேபாக	ேவண் ம்
ேபாலி க்கிற .	இந்த	மகாராஜன்	திவான்	 தலியவர்கள்	எல்ேலா ம்
எல்லாவற்ைற ம்	ெதரிந் ெகாண்ட	ேமதாவிகள்	என் 	நிைனத் க்ெகாண்
தம் ைடய	 த்திப்	ேபாக்கின்ப ேய	சகலமான	காரியங்கைள ம்	நடத் கிறார்கள்.
என்ைனப்	ேபான்ற	ஏைழகளின்	ெசால்	அம்பலத்தில்	ஏ வதில்ைல.	நான்	ேபாய்
இந்த	அக்கிரமத்ைதச்	ெசால்லப்ேபானால்,	ஏேதா	காக்ைக	 வி	கத் கிறதாக
பாவிப்பார்கேளயன்றி,	அவர்கைளப்	ேபான்ற	ப த்தறி ள்ள	ஒ 	மனிதன்
ேப கிறதாக	எண்ணமாட்டார்கள்.	இனி	நான்	என்ன	ெசய்கிற ?	என் ைடய
ன்பங் ட	எனக் 	அவ்வளவாக	உைறக்கவில்ைல.	இவ்வள 	ெபரிய	ராஜ்யத்தில்

என்ைனப்	ேபால	எத்தைன	ஆயிரம்	எளியவர்கள்	இவ்விதம்	கலங்கிக்	ேகள்வி
ைறயின்றி	வ ந்தி	உழல்கிறார்கேளா	ெதரியவில்ைலேய!	ஆைகயால்	நான்	இைத

இவ்வளேவா 	விட் 	விடக் டா .	நான்	ஏதாவ 	 க்தி	ெசய் 	ஜனங்களின்
ைறகைள ம்	இடர்கைள ம்	கைளய	ேவண் ம்.	இதனால்	என் ைடய	உயிர்

ேபாவதனா ம்	அ 	ஒ 	ெபா ட்டல்ல"	என் 	பலவா 	எண்ணமிட் ப்	பலவித
க்திகைள ம்ேயாசைனகைள ம்	ெசய் 	ெகாண்டவனாய்த்	தன 	வீட் ற் ப்

ேபாய்ச்	ேசர்ந்தான்.	அவ்விடத்தில்	தன்	ஜனங்கள்	யாராவ 	இரண்ெடா வர்
அேநகமாய்	இறந் ேபாயி ப்பார்கள்	என் ம்,	மற்றவர்கள்	மகா	ேகாரமான
நிைலைமயில்	இ ப்பார்கள்	என் ம்	எதிர்பார்த் 	மி ந்த	கவைல ம்	கலக்க ம்
ெகாண்டவனாய்	அவன்	தயங்கித்	தயங்கி	தன 	வீட் ற் ள்	ெசன் 	பார்க்க
அவன்	எதிர்பார்த்ததற் 	மாறாக,	அவ்விடத்தில்	அவன 	 ழந்ைதகள்
சந்ேதாஷமாகச்	சிரித் 	விைளயா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	 மார்	15-வய ள்ள
அவன 	 த்த	ெபண்	ஏராளமான	சாமான்கைள	ைவத் 	சைமயல்
ெசய் ெகாண் ந்தாள்.	அவன 	மைனவி ம்	கஞ்சி	அ ந்தித்	ெதளிவைடந்
சந்ேதாஷமாக	இ ந்தாள்.	அந்தக்	காட்சி	கன ேபாலத்	ேதான்றிய .	தான்
காண்ப 	ெமய்ேயா	ெபாய்ேயா	என் 	அவன்	சிறி 	ேநரம்	சந்ேதகித் 	ஸ்தம்பித்
நின்றான்.	 ழந்ைதகள்	தகப்பைனக்	கண்ட டன்	"அப்பா	அப்பா!’’	என் 	சந்ேதாஷ
ஆரவாரம்	ெசய் ,	ஆைச ம்	ஆவ ம்	ேதான்ற	ஓ வந் 	அவன்மீ 	பாய்ந்
கட் க்ெகாண்டன,	ெபரிய	 ழந்ைத	ெயான் 	"அப்பா	ஏன்	ேநற் 	இராத்திரி	 தல்



நீங்கள்	வீட் ற் 	வரவில்ைல?	சைமயல்	ெசய் 	ைவத் க்ெகாண் 	நாங்கள்
உங்க க்காக	ெவ 	ேநரம்	காத்தி ந்ேதாேம	அக்காள்	ம ப 	இப்ேபா
சைமயல்ெசய் 	ைவத்தி க்கிறாள்.	வா ங்கள்	சாப்பாட் க் ’’	என் 	மி ந்த
வாஞ்ைசேயா 	 றி	அவைனப்	பி த்தி த்த .	அந்த	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்ட
நம 	சமயற்காரன்	தன 	ெசவிகைளேய	நம்பாமல்	பிரமித் ப்ேபாய்த்	தன்ேனா
ேபசிய	 ழந்ைதைய	ேநாக்கி	'’ஏனம்மா!	ேநற் 	இரவி ம்	இப்ேபா ம்	அக்காள்
சமயல்	ெசய்ததாகச்	ெசான்னாேய;	சமய க் 	ேவண் ய	சாமான்கெளல்லாம்
எங்கி ந் 	வந்தன?’’	என்றான்.

ழந்ைத	மி ந்த	வியப்ேபா ,	“ஏன்	சாமான்கைள	நீங்கள்	தாேன	அ ப்பினிர்கள்?
ேவேற	யார்	நமக் 	இவ்வள 	சாமான்கைள	அ ப்பப்ேபாகிறார்கள்!’’என்ற .

அைதக்	ேகட்ட	சமயற்காரன்	சகிக்க	இயலாத	பிரமிப் ம்	வியப் ம்	அைடந்
"என்ன!	என்ன!	நானா	சாமான்கைள	அ ப்பிேனன்!	அப்ப 	யார்	ெசான்ன ?
சாமான்கைள	எல்லாம்	யார்	ெகாண் 	ெகா த்த ?	எப்ேபா 	சாமான்கள்
வந்தன?’’என் ஆத்திரத்ேதா 	ேகட்க,	 ழந்ைத	"என்ன	அப்பா	நீங்கேள
சாமான்கைள	அ ப்பிவிட் ,	ஒன்ைற ம்	அறியாதவர்கைளப்	ேபாலப்
ேப கிறீர்கேள!	யாேரா	ஒ வர்	ேசவகைனப்ேபால	உைட	தரித்தி ந்தார்.	இவர்	இந்த
ஊர்த்	திவா ைடய	வீட் 	வாசலில்	இ க் ம்	பாராக்காரராம்.	அவ ம்	அவ ைடய
சம்சார ம்	ேநற் 	இர 	 மார்	எட் மணி	சமயத்தில்	வந்தார்கள்;	வ ம்ேபா
மார்	நான் 	ப 	அள ள்ள	அரிசி,	அதற் த்	த ந்த	ப ப் ,	உப் ,	 ளி,	மிளகாய்,

தயிர்,	ெநய்,	எண்ெணய்,	இைல,	விற 	 தலிய	சகலமான	சாமான்கைள ம்
ெகாணர்ந் 	அைவகைள	நீங்கள்	ெகா த்ததாக ம்,	சமயல்	ெசய் 	சாப்பி ம்ப
நீங்கள்	ெசால்லச்	ெசான்னதாக ம்,	நீங்கள்	எங்ேகேயா	அவசரக்	காரியமாய்ப்
ேபாயி ப்பதாக ம்,	அைதப்	பார்த் க்ெகாண் 	வ வீர்கெளன் ம்	ெசால்லிவிட்
அவர்கள்	ேபாய்விட்டார்கள்.	அைத	நாங்கள்	உண்ைம	என்றல்லவா
எண்ணிக்ெகாண் க்	கிேறாம்"	என்ற .	அந்த	வரலாற்ைறக்	ேகட்ட	நம
சமயற்கார க் 	உடேன	உண்ைம	விளங்கிவிட்ட .	 தல்நாள்	இரவில்	தனக் 	8
அணா	இனாம்	ெகா க்க	எத்தனித்த	ேசவகேன	தன்	 ம்பத்தின்
பரிதாபகரமான	நிைலைமைய	உணர்ந் 	அவ்வா 	தந்திரமாக	உதவி	ெசய்
காப்பாற்றி	இ க்கிறான்	என் 	நிைனத் 	"ஆகா	மனிதர்	இ ந்தால்
இப்ப யல்லவா	இ க்க	ேவண் ம்!	ஜீவகா ண்யம்	என்ப 	 க்கியமாய்க்
கஷ்டங்கைள	அ பவிப்பவரிடேம	காணப்ப கிற .	பசியாக ம்	பட் னியாக ம்
இ ந்தவேர	அவற்றின்	ெகா ைமைய	எளதில்	உணர்ந் 	இரக்கங்
ெகாள்கிறார்கள்தாம்	எவ்வித	கஷ்ட ம்	 ன்ப ம்	அ பவியாமல்	எப்ேபா ம்
ெசல்வத்தி ம்	 கத்தி ம்	ெசல்வாக்கி ம்	இ ப்பவர்	மற்ற	எல்ேலா ம்	அேத
நிைலைமயில்	இ ப்பதாக	எண்ணிக்	ெகாள் கிறார்கள்.	அ மன்றி,



ஏைழகளின்	தீனக் ரல்	அவர்க ைடய	மனசில்	உண்ைம	என்ேற	ப கிறதில்ைல.
அவர்கள்	ேசாம்ேபறிகளாக	இ ந் ,	மற்றவர்க ைடய	ெபா ைள	அபகரித் த்
தின்னேவ	பலவிதமான	ேவஷம்	ேபா கிறார்கள்	என்ேற	எண் கிறார்கள்.
என் ைடய	 ம்ப	நிைலைமைய	நான்	திவானிடத்தி ம்	ெவளியிட்ேடன்;
அரசனிடத்தி ம்	ெவளி	யிட்ேடன்;	அந்த	எளிய	பாராக்காரனிடத்தி ம்
ெவளியிட்ேடன்.

யா ைடய	மனசில்	அந்த	வார்த்ைத	உைறத் 	உடேன	பலைனத்	தந்த 	ஆகா!
உண்ைமயில்	இப்ேபா 	யாைரப்	ெபரிய	மனிதெரன் 	ெசால்வ ?	பணத்தினா ம்
பதவியினா ம்	ெசல்வாக்கினா ம்	மற்ற	இ வ ம்	ெபரிய	மனிதர்கள்.	இந்தப்
பாராக்காரன்	அன்றாடம்	காய்ச் ம்	பரம	ஏைழயாக	இ ந்தா ம்,	ஜீவகா ண்யம்,
அ ள்,	பச்சாதாபம்,	சமேயாசிதமான	தானம்,	த மம்	 தலிய	ெதய்விகச்	ெசல்வம்
நிைறந்தி ப்பதால்,	அவன்	ெதய்வாம்சம்	நிரம்பப்ெபற்ற	மகா	ெபரிய	மனிதன்.
ஆகா!	இந்த	மனித க் 	நான்	என்ன	ைகம்மா 	ெசய்யப்ேபாகிேறன்!	என் ைடய
மனசில்	ெகாந்தளித் ப்	ெபாங்கி	எ ம்	நன்றி	வி வாசப்	ெப க்ைக	நான்	எப்ப க்
காட்டப்	ேபாகிேறன்!	நான்	பிற ைடய	ெபா ைள	எவ்வித	உைழப் மின்றிப்
ெப வதில்ைல	என்ற	உ தியான	ைவராக்கியத்ைத	விரதமாகப்	 ண் க்கிேறன்.
ஆனா ம்,	எனக் த்	ெதரியாமல்,	அந்த	மனிதன்	ஏராளமான	சாமான்கைளக்
ெகாணர்ந் 	ெகா த் 	விட்டான்.	உண்ைமைய	அறியாத	 ழந்ைதகள்
அைவகைள	ஏற் க்ெகாண் 	ெசாற்ப	பாகத்ைத ம்	உபேயாகப்ப த்திக்
ெகாண்டன.	மி தி	இ ப்பைத	நான்	எ த் க்	ெகாண் ேபாய்	அவனிடம்
தி ப்பிக்	ெகா ப்ப 	மரியாைத	யாகா .	இ க்கட் ம்.	காலம்	எப்ப ம்	வ ம்.
அவன்	ெகா த்த	சாமான்களின்	கிரயத்ைதவிட	 மடங் 	அதிக	ெதாைகைய
நான்	அவனிடம்	ேசர்த் 	வி கிேறன்’’என் 	தனக் ள்	தீர்மானித் க்
ெகாண்டவனாய்,	உள்ேள	ெசன் 	ஸ்நானம்	சாப்பா 	 தலிய	காரியங்கைள

த் க்ெகாண்டபின்,	தான்	ஒ 	காரியார்த்தமாக	ெவளியில்	ேபாய் ட்
வ வதாகத்	தன்	மைனவி	மக்கள்	 தலிேயாரிடம்	 றியபின்	வீட்ைடவிட்
ெவளியில்	ெசன் 	பல	இடங்களிற் ப்	ேபாய்	அைலந் 	திரிந் 	கைடசியாக
அரண்மைனக் ச்	ெசன்றான்.	அந்த	அரண்மைனயி ம்,	திவானின்
மாளிைகயி ம்	 மார்	இ 	பாராக்காரர்கள்	ேவைல	பார்த் 	வந்தனராதலால்,
அவர்	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	தம் ைடய	உத்திேயாக	உ ப் கள்,	டாலி	டவாலிகள்,
பட்டாக்கத்திகள்	 தலி	யைவகைள	ைவப்பதற் 	ஒ 	ெப த்த	வி தி
பிரத்ேயகமாக	ஏற்ப த்தப்	பட் ந்த .	அந்த	இடத்தில்	ேசவகர்கள்	வ வ ம்
உைடகைளக்	கைளந் 	ைவப்ப ம்,	அைவகைள	அணிந் ெகாள்வ மாய்
இ ந்தனர்.	ஆதலால்,	அந்த	இடத்தில்	எப்ேபா ம்	ஜனக் ம்பல்	அதிகமாகேவ
இ ந்த .	நம 	சமயற்காரன்	மற்ற	மனிதர்கேளா 	ேசர்ந் 	தா ம்	ஒ
பாராக்காரன்	ேபால	ந த் 	அந்த	உ ப் ச்	சாைலக் ள்	 ைழந் ,	நிஜார்	சட்ைட,



தைலப்	பாைக	இ ப் 	வார்,	பட்டாக்கத்தி,	 தலியவற்ைற	எ த்
அணிந் ெகாண் ,	தத் பம்	பாராக்காரன்	ேபால	மாறி	அங்கி ந் 	 றப்பட்
ேநராக	திவா ைடய	கச்ேசரிக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந் ,	அவ்விடத்தில்
காத்தி ந்தான்.	அப்ேபா 	மாைல	ேநரமாகி	விட்ட .	ஆைகயால்	திவான்
கச்ேசரிையக்	கைலத் விட் த்	தன 	ெசாந்த	மாளிைகக் ப்	ேபாவதற்காக
ெவளியில்	 றப்பட் 	வந்தார்.	அவ ைடய	ெபட் 	வண் 	ஆயத்தமாக	வந் 	நின்
ெகாண் ந்த .	அந்த	வண் க் ப்	பக்கத்தில்	நம 	சமயற்காரன்	ேபாய்த்
தயாராய்	நின்றான்.	கச்ேசரிக் ள்ளி ந் 	திவான்	ெவளிப்	பட் 	வண் யண்ைட
வந்த டேன,	சமயற்காரன்	நிரம்ப ம்	பய	பக்தி	விநயத்ேதா 	வண் யண்ைட	ஓ ,
அதன்	கதைவத்	திறந் 	அைதப்	பி த் க்ெகாள்ள,	திவான்	வண் க் ள்	ஏறி
உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்.	உடேன	நம 	சமயற்காரன	்ம ப 	கதைவ	 த்
தாளிட் விட் 	வண் யின்	பின்	பக்கத்திலி ந்த	பலைகயின்	ேமல்	உட்கார்ந்
ெகாள்ள,	உடேன	வண் 	 றப்பட் ச்	ெசன் 	கால்	நாழிைக	ேநரத்தில்	திவா ைடய
மாளிைகைய	அைடந் 	அதன்	வாசலில்	நின்ற .	உடேன	நம 	சமயற்காரன்	கீேழ
இறங்கி	ஓ வந் 	கதைவத்	திறந் 	பி த் க்ெகாள்ள,	திவான்	கீேழ	இறங்கித்
தம 	ஜாைகக் ள்	ேபாய்விட்டார்.	ம நாைளய	காைலயில்	திவான்	கச்ேசரிக் ப்
றப்ப ம்	சமயத்தி ம்,	அ 	ேபால	நம 	சமயற்காரன	்பாராக்காரன்	ேபால
உைடயணிந் 	வந் 	ஆஜராய்	நின் 	வண் யின	்கதைவத்	திறந் 	 விட் ,
வண் யில்	உட்கார்ந் 	அவ டன்	கச்ேசரிக் ச்	ெசன் ,	மாைலயில	்அ ேபாலேவ,
அவைரத்	தம 	மாளிைகயில்	ெகாண் 	வந் 	விட் ச்	ெசன்றான்.	இவ்வா
ன் 	தினங்கள்	கழிந்தன.	நம 	சமயற்காரன	்திவா ைடய	ெபட் 	வண் யின்

கதைவத்	திறந் 	 ம்	உத்திேயாகத்ைதத்	தாேன	வகித் 	ஒ ங்காகச்	ெசய்
வந்தான்.	திவா ைடய	வண் க்	கதைவத்	திறந் 	 வதற்காக	மகாராஜன்
அந்தப்	பாராக்காரைன	நியமித்தி க்க	ேவண் ம்என் 	வண் க்காரன்
எண்ணிக்ெகாண்டான்.	அவர்கள்	இ வ க் ம்	 ன் 	தினங்க க் ள்	சிேநகம்
ஏற்பட் 	 ற்றிப்ேபாய்	விட்ட .	திவான்	தம 	மனத்ைதப்	ெபரிய	ெபரிய
விஷயங்களி ம்,	ராஜ்ய	நிர்வாகத்தி ம்,	நீதிபரிபாலனத்தி ம்	ெச த்தி
இ ந்தாராதலால்,	அவர்	அந்த	அற்ப	விஷயத்ைத	அவ்வளவாகக்
கவனிக்கவில்ைல.	அந்தப்	பாராக்காரைன	மகாராஜேன	தம 	உபேயாகத்திற்காக
அ ப்பி	இ க்க	ேவண் ெமன் ,	திவா ம்,	வண் க்காரன்	நிைனத்த
ேபாலேவ,	நிைனத் க்ெகாண் 	அைதப்	பற்றி	விசாரிக்காமேல	இ ந் 	விட்டார்.

அவன்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	திவானின 	வண் யில்	ேபாவ ம்,	வ வ மாய்
இ ந்தைதக்	கண்ட,	அந்த	நகரத்தின்	ஜனங்கள்	எல்ேலா ம்,	திவானிடம்
ெந ங்கிப்	பழ ம்ப யான	ஏேதா	 க்கியமான	உத்திேயாகம்	அந்த	மனித க் க்
கிைடத்தி க்கிற	ெதன் ம்,	அவ க் ச்	ெசல்வாக் 	அகிதமாக
இ க் ெமன் ம்,	எண்ணிக்	ெகாண்டனர்.	திவானின 	வண் 	அவர



கச்ேசரிக் ப்	ேபா ம்	வழியில்	ஏராளமான	பலவைகப்பட்ட	கச்ேசரிக ம்	ெபரிய
ெபரிய	வர்த்தக	ஸ்தலங்க ம்	இ ந்தன.	அவர 	வண் 	ேபா ம்ேபா
பின்பக்கத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்த	நம 	சமயற்காரன	் க்கியமான	பல
உத்திேயாகஸ்தர்கைள ம்	வியாபாரிகைள ம்	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவர்கைள
ேநாக்கிக்	ேகாபமாக	தன 	ைகவிரைல	ஆட் ,	"இ க்கட் ம்;	உனக் த்	த ந்த
வழி	ெசய்கிேறன்’	என் 	ெசால்லிக	்க கிறவன்	ேபாலப்	பல	விதமான
ைசைககைளச்	ெசய் 	ெகாண்ேட	ேபாகத்	ெதாடங்கினான்.	அைதக்	கண்ட
ஒவ்ெவா வ ம்,	"என்ன	இ ?	ஒவ்ெவா 	ேவைளயி ம்	இவன்	நம்ைமப்	பார்த்
இப்ப க்	க விவிட் ப்	ேபாகிறாேன!	நம்	மீ 	திவா க் 	ஏதாவ 	ேகாபம்
பிறந்தி க் ேமா,	இவன்	திவானிடம்	அந்த	விஷயத்ைதத்	ெதரிந்
ெகாண் ப்பாேனா	நமக் 	என்ன	ெக தல்	ேந ேமா	ெதரியவில்ைலேய’’	என்
நிைனத் க்	கவைலக்ெகாண் 	பயந் ,	அவன்	தனியாய்ப்	பாதசாரியாக	எப்ேபா
வ வாெனன் 	ஆவேலா 	எதிர்	பார்த்தி ந் ,	அவ டன்	தனிைமயில்	ேபசி,
அவன்	தம்ைமக்	கண் 	க வ	ேவண் ய	காரணெமன்ன	என் 	விசாரிக்க,	நம
சமயற்காரன	்அவரவ க் த்	த ந்தப 	தந்திரமாக	ம ெமாழி	ெசால்லத்
ெதாடங்கினான்.	தன்ைனக்	ேகட்ட	மனிதர்	ஏதாவ 	உத்திேயாகம்
வகிப்பவராயி ந்தால்	அவைர	ேநாக்கி	"ஐயா!	நீர்	ேவைல	பார்ப்ப 	நிரம்ப ம்
அதி ப்திகரமாக	இ ப்பதாய்	திவா க் 	சங்கதி	எட் 	இ க்கிற .	அைதப்பற்றி
ேநற் 	இரவில்தான்	பிரஸ்தாபம்	ெசய்தார்.	அதனால்தான்	நான்	உம்ைமக்
கண்ட டன்	அந்த	அதி ப்திைய	உமக் த்	ெதரிவிக்க	ேவண் ம்	என் 	ஜாைட
காட் ேனன்.	திவான்	ெவளிப்	பார்ைவக் க்	கண் ப்பான	மனிதராக	இ க்கிறாேர
யன்றி	உண்ைமயில	்நிரம்ப ம்	இரக்க ள்ள	மனிதர்தான.்	எல்லாம்	நாம்	நடந்
ெகாள் ம்	மாதிரியிலி க்கிற .	அவைர	ெவ 	சீக்கிரத்தில்	சரிப்ப த்திவிடலாம்"
என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	அந்த	உத்திேயாகஸ்தர்	ஒ 	ெப த்த	பணத்	ெதாைகைய
இரகசியமாக	அவனிடம்	ெகா த் ,	அைத	திவானிடம்	ேசர்ப்பித் 	அவ ைடய
அதி ப்திைய ம்	ேகாபத்ைத ம்	சமாதானப்ப த் ம்ப 	ேவண் க்ெகாள்ள,
சமயற்காரன	்அந்தத்	ெதாைகைய	வாங்கிக்ெகாண் 	அப்ப ேய	ெசய்வதாக
ஒப் க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டான்.	ம நாள்	அவன்	அேத	உத்திேயாகஸ்தைரப்
பார்க்ைகயில	்சந்ேதாஷமாகப்	 ன்னைக	ெசய் 	தான்	திவாைன
சரிப்ப த்திவிட்டதாகச்	ைசைக	காட் விட் ச்	ெசன்றான.்	ேமேல	 றிக்கப்பட்டப ,
அவனால்	பய த்தப்பட்ட	மனிதர்	ஒ 	வர்த்தகராக	இ ந்தால,்	அவைரப்	பார்த்
"ஐயா!	உமக் 	ஏராளமான	இலாபம்	வ கிறெதன் ம்,	மாதம்	ஒன் க் 	
பாய்	வ மான	வரி	விதிக்க	ேவண் ம்	என் ம்	இரகசியமாய்க்	கீழ்	அதிகாரிகள்

திவா க் ள் தியி க்கிறார்கள்.	அைதப்பற்றி	திவான	்ேநற் தான்	பிரஸ்தாபம்
ெசய் 	ெகாண் ந்தார்.	திவான்	ெவளிப்	பார்ைவக் 	ெந ப் ப்	ேபான்ற



மனிதரானா ம்,	உள் ற	நல்ல	இளக்கமான	மனம்	உைடயவர்.	அ மின்றி,
அவ க் ப்	பணச்ெசல 	அதிகம்.	ஏதாவ 	தக்க	ெதாைகயாகக்
கிைடக் ம்பட்சத்தில்,	அவர்	வாங்கிக்ெகாள்வார்.	என்ைன	அவர்	தம் ைடய
ெசாந்தக	் ழந்ைதேபால	பாவிக்கிறார்.	என்	ெசால்ைல	அவர்	தட் கிறேத	இல்ைல’’
என்பான்.

அந்த	வார்த்தகர்	அவைனக்	ெகஞ்சித்	தமக் 	திவான்	வரி	ேபாடாமல்	ெசய்ய
ேவண் ெமன் 	ேகட் க்ெகாண் ,	அவனிடம் 	ெகா ப்பார்.	இம்மாதிரி	நம
சமயற்காரன	்ஒவ்ெவா 	நா ம்	பல	உத்திேயாகஸ்தர்களிடத்தி ம்
வர்த்தகர்களிடத்தி ம்	ெப த்த	ெப த்த	ெதாைககைள	இலஞ்சம்	வாங்கத்
ெதாடங்	கினான்.	அவன்	திவானின 	வண் க்கார க் 	அ க்க 	கள்	 க்கக்
கா 	ெகா த் ,	அவ ைடய	அந்தரங்கமான	பிரியத்ைத	சம்பாதித் க்
ெகாண்டைமயால்,	அவன்	திவா ைடய	வண் ைய	ஏேதா	ஒ 	 காந்திரத்ைதச்
ெசால்லி,	 திய	 திய	வீதிகளின	்வழியாக ம்	கைடத்ெத வின்	வழியாக ம்
ஒட் க்	ெகாண் 	ெசல்லத்	ெதாடங்கினான்.	நம 	சமயற்காரன்	தினம்	தினம்
திய	 திய	மனிதைரக	்கண் பி த் 	எராளமான	ெதாைகைய	வ லிக்கத்
ெதாடங்கினான்.	அவ்வா 	பணத்ெதாைககள்	எளிதில்	ேசரச்ேசர,	அவ ைடய
ைள	அபாரமான	 கங்கைள ம்	தந்திரங்	கைள ம்	ெசய்யத்	ெதாடங்கிய .

அவ க் ப்	 திய	 திய	ேயாசைனகள்	ேதான்ற	ஆரம்பித்தன.	அவன்	அந்த	ஊர்
அரண்மைனக் ள்	ேசவகர்கேளா 	ேசவகனாய்	 ைழந் 	பைழய	இ ம்
ச்◌ாமான்கள்	கிடந்த	ஒர்	அைறக் ள்	 ந் 	ேத ப்	பார்த் ,	 ப்பி த்த	பைழய
காலத் 	இ ம் 	 த்திைர	ஒன் 	கிடந்தைதக்	கண் ,	அைத	எ த் க்ெகாண்
வந் 	அதற் 	எண்ெணய்	ேபாட் த்	ேதய்த் ப்	பார்க்க,	அதில்	திவான	்ெலாட
படசிங்	பக ர்	என்ற	எ த் கள்	காணப்பட்டன.	அ 	அந்த	சமஸ்தானத்தில்
அதற் 	 ன்னி ந்த	ஒ 	திவானின 	 த்திைர	என் 	உணர்ந் ,	அைதப்
பளிச்ெசன் 	 த்திெசய் 	அதற் 	ஒ 	மரப்பி 	ேபாட் 	எ த் க்	ெகாண்டான்.
அதன்	பிற 	அவ க் 	இன்ெனா 	ேயாசைன	ேதான்றிய .	தான்	ேநரில்
ஒவ்ெவா 	மனிதரிட ம்	ேபாய்ப்	பணம்	வ லிப்ப 	அபாயகரமான	காரிய
மாதலால்,	அப்ப ச்	ெசய்யாமல்,	அதற்ெகன் 	பல	 மாஸ்தாக்கைள	நியமித் ,
அவர்கைளக்	ெகாண் 	ஒவ்ெவா வரிட ம்	சா வதமாகப்	பண	வ ல்	ெசய்ய
ேவண் 	ெமன் ம்,	அப்ப ச்	ெசய்தால்,	தான்	அதில்	சம்பந்தப்பட் ப்ப 	திவான்
தலி	ேயா க் த்	ெதரியாமலி க் ம்	என் ம்,	எவ ம்	வி பட் ப்	ேபாகாமல்

எல்ேலாரிடத்தி ம்	பண	வ ல	்ஆ ெமன் ம்	அவன்	நிைனத் ,	அதற்கிணங்க,
பல	 மாஸ்தாக்கைள	நியமித் ,	ஒவ்ெவார்	இலாகா க் 	இரண் 	 ன்
மாஸ்தாக்களாகஅமர்த்தி	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	 த்திைரேபாட்ட

இரசீ ப்	 ஸ்தகங்கைள	இலட்சக்கணக்கில்	தயாரித் 	அவர்களிடம்	ெகா த்
ஒவ்ெவா வரிட ம்	பண	வ ல்	ஒ ங்காக	நடத் ம்	ப 	திட்டம்	ெசய்தான.்	அந்த



நகரத்திலி ந்த	ஜனங்க க் த்	ேதைவயான	அரிசி,	ப ப் ,	காய்கறிகள்,	இைல
தலிய	சகலமான	வஸ் க்க ம்	ெவளி ர்களிலி ந்ேத	அவ்விடத்திற் 	வர

ேவண் ம்.	ஆதலால்,	அவ்வா 	சாமான்கள்	ெகாண் வ ம்	ஒவ்	ெவா
வண் க் ம்,	ஒவ்ெவா 	தைலக்	 ைடக் ம்,	ஒவ்ெவா 	மாட் ப்	ெபாதிக் ம்
இவ்வள 	வரிஎன் 	விதித் த்	தம 	 மாஸ்தாக்கைளக்	ெகாண் 	வ லிக்க
ஆரம்பித்தான்.	அ 	மன்றி,	அந்த	ஊரி ள்ள	சகலமான
உத்திேயாகஸ்தர்க க் ம்	வ மான	வரி ம்,	தச்சர்,	ெகால்லர்,	தட்டார்,	 யவர்
தலிய	ெதாழிலாளிக க் 	எல்லாம்	ெதாழில்	வரி ம்,	நிலம்	ைவத்தி ப்

பவர்க க் 	திவான	்சாயப்	வரி	என்ற	 வரி	ஒன் ம்	ஏற்ப த்தி,	அைவகைள
எல்லாம்	தினம்	தினம்	ஒ ங்காகத்	தன 	 மாஸ்தாக்கள்	வ லித் க்	கணக்
ைவக் ம்ப 	ஏற்பா 	ெசய்தான்.	அந்த	ஊரி ள்ள	ஜனங்கள்	எல்ேலா ம்	 திய
திவான்	நிரம்ப ம்	கண் ப்பான	மனிதர்	என் ம்	பரம	 ஷ்டெரன் ம்	நிைனத்
அவைரப்பற்றிக்	கனவி ம்	அஞ்சி	ந ந ங்கி	இ ந்தவர்களாதலால்,	அவேர
அத்தைகய	 திய	வரிகைள	ஏற்ப த்தி	இ க்கின்றாெரன் 	நிைனத்
அைதப்பற்றி	எவ்வித	ஆட்ேசபைன ம்	 றாமல்	ெகா த் 	வந்தார்கள்.	நம
சமயற்காரைன	நாம்	இனி	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	என் 	 றிப்ேபாம்.
அவ க் 	ஆயிரக்	கணக்கி ம்	இல க்கணக்கி ம்	ெபா ள்	 வியத்
ெதாடங்கியதானா ம்,	அவர்	தம 	ேசவக	ஆைடகைள	விலக்காம ம்,
திவானின 	வண் க்	கதைவத்	திறந் 	 ம்	உத்திேயாகத்ைத	விடாம ம்
ெவளிப்	பார்ைவக் 	ஒன்ைற ம்	அறியாத	பரம	ஸா 	ேபாலேவ	இ ந் ,	உள் ற
மகா	மகா	ஆச்சரியகரமான	ெப ம்	ெப ம்	காரியங்கைள ம்	ஏற்பா கைள ம்
திட்டங்கைள ம்	ெசய் 	எல்ேலாைர ம்	ஏமாற்றி	வந்தார்.	அ மன்றி	அவர்
இன்ெனா 	 க்கியமான	ஏற்பாட்ைட ம்	ெசய்யத்	ெதாடங்கினார்.	திவா க் ம்
மகாராஜ க் ம்	அ ப்பப்ப ம்	தபால்கள்,	ம க்கள்	 தலிய	சகலமான
க தங்கைள ம்,	அவர்	 தலில்வாங்கி	அதில்	திவான	்ெலாடபட	சிங்	பக ர்
த்திைர	 த்தி	உள்ேள	அ ப்பத்	ெதாடங்கினார்.	அதைன	 தன்	 தலில்

பார்த்த	திவான்,	அ 	யாரால	்ைவக்கப்பட்டெதன் 	தம 	 மாஸ்தாவிடம்	ேகட்க,
மகாராஜனால்	நியமிக்கப்பட்ட	ஒ 	ேசவகன்	வாசலில்	இ ந் 	அவ்வா 	 த்திைர
ேபாட் 	அ ப் கிறாெனன் 	 ற,	அைதக்	ேகட்ட	திவான்,	அ 	அரசன
கட்டைளயாயி க்க	ேவண் ெமன் ம்,	ஏேதா	 க்கியமான	க த்ைத	ைவத் க்
ெகாண் 	அவர்	அப்ப 	உத்தர 	ெசய்தி க்க	ேவண் ெமன் ம்
கித் க்ெகாண் 	அந்த	 த்திைரைய	ெபறாமல்	தன்னிடம்	யா ம்	எந்தக்

காகிதத்ைத ம்	ெகாண் வரக் டா 	என் 	கண் ப்பான	உத்தர 	பிறப்பித்தார்.
அ 	ேபாலேவ,	அரச ம்,	தன்னிடம்	வ ம்	தபால்களில்	திவான்	ெலாடபட	சிங்
பக ர்	 த்திைர	இ ந்தைதக்	கண் ,	அ 	திவானின 	உத்தரவினால்	ைவக்கப்
ப கிறெதன் ம்,	அவர்	தம 	இராஜாங்க	நிர்வாகத்ைத	நிரம்ப ம்
ஜாக்கிரைதயாகக	்கவனிக்கிறவர்	என் ம்	நிைனத் 	அந்த	 த்திைர	இல்லாத



காகிதம்	எ ம்	தன்னிடம்	வரக் டா 	என் 	ஆக்ைஞ	ெசய்தார்.	ஆகேவ,
அரசனிட ம்,	திவானிட ம்	ஒவ்ெவா 	தின ம்	 ற் க்கணக்கில்	ெசன்ற
விண்ணப்பங்	க ம்,	மற்ற	காகிதங்க ம்	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	 த்திைர
ெப வதற்காக	அவர 	 கத்ைத	எதிர்பார்க்கத்	ெதாடங்கேவ,	தாம்	ைவக் ம்
ஒவ்ெவா 	 த்திைரக் ம்	ஒவ்ெவா 	கா 	வரி	என் 	அவர்	ஏற்ப த்தி,	அதனால்
ஒவ்ெவா 	நா ம்	ெபா ள்	திரட்ட	ஆரம்பித்தார்.	 ேலாக	விந்ைதெயன்ற	அந்த
ஊரி ள்ள	எல்லா	மனித ம்	ஒ வர்	பாக்கியில்லாமல்	தமக் ப்	பணம்
ெச த் ம்ப 	தாம்	ெசய்ய	ேவண் ெமன்ப 	அவர 	க த்தாதலா ம்,	தாம்
அ வைரயில்	ெசய்த	ஏற்பா களில்	பலர்	வரி	ெகாடாமல்	தப்பித் க்
ெகாண்டனராதலா ம்,	அவர்	அதற் 	என்ன	ெசய்யலாம்	என் 	ேயாசித் 	அந்த
ஊரில்	 திதாகக்	 ழந்ைத	பிறந்தால்,	ஒவ்ெவா 	 ழந்ைதக் ம்	இவ்வள 	வரி
ெகா ப்ப 	என்ற	ஒ 	 திய	உத்தர 	பிறப்பித்தார்.	அைத	நிைறேவற்றி	ைவக்க
ஏராளமான	 மாஸ்தாக்கைளக்	ெகாண்ட	ஒ 	ெபரிய	இலாகாைவ	ஸ்தாபித்தார்.
அந்த	இலாகா ம்	தி ப்திகரமாகேவ	ேவைல	ெசய்த .	ஆனால்	அதி ம்,	அந்த
ஊர்	ஜனங்களில்	சிலர்தப்பித் க்	ெகாண்டதாகத்	ெதரிந்த .	எப்ப ெயனில்	சில
மனிதர்கள்	அந்த	ஊரில்	வந் 	 திதாகக்	 ேயறினார்கள்.	அவர்கள்	ஏற்ெகனேவ
ழந்ைதகைள	ெவளி ர்களில்	ெபற் க்ெகாண் 	வந்ததன்றி,	அதற் ேமல,்

அந்த	ஊரில்	அவர்க க் க்	 ழந்ைத	பிறக்காத	நிைலைமயில்	இ ந்தைமயால்,
அவர்கைள	அந்தக்	 ழந்ைதவரி	பாதிக்கா 	என்ற	நிைனவினால்	நம 	திவான்
ெலாடபட	சிங்	பக ர்	இன்ெனா விதமான	வரிைய	ஸ்தாபித்தார்.	பிறக் ம்
மனிதெரல்ேலா ம்	ஒ வர்	தப்பாமல்	இறப்ப 	நிச்சய	மாதலால்,	ஒவ்ெவா
பிணத்திற் ம்	ஒவ்ெவா 	பணம்	வரி	ெயன் 	நம 	திவான	்ெலாடபட	சிங்	பக ர்
திட்டம்	ெசய் ,	அதற்ெகன் 	ஓர்	இலாகாைவ ம்	 மாஸ்தாக்கைள ம்
ஏற்ப த்தி,	 காட் ற் ப்	ேபா ம்	வழியில்	ஒ 	 ங்கன்சாவ 	கட் 	வரி	வ ல்
ெசய்ய	ஏற்பா 	ெசய்தார்.	அந்த	இலாகா ம்	தி ப்திகர	மாகேவ	ேவைலெசய்
ஏராளான	பணம்	 விய	ஒ 	சாதனமாக	இ ந்த .	ம ப ம்	நம 	திவான்
ெலாடபட	சிங்	பக ர்	சிந்தைன	ெசய்யலானார்.	தான்	மற்றவர்க க் 	வரி
விதிப்ப 	ஒ 	சாமர்த்தியமல்ல	என் ம்,	அந்த	ஊர்	மகாராஜ க் ம்,
திவா க் ம்,	வரி	விதிக்கேவண் ம்	என் ம்	தீர்மானித் க	்ெகாண்டார்.
"அவர்களி வ க் ம்	 ழந்ைதகள்	பிறக்கவில்ைல,	அவர்கள்	சீக்கரத்தில்
இறப்பதாக ம்	ேதான்றவில்ைல.	அவர்கள்	இறந்தபின்	வரி	விதிப்ப ,
அவர்க க் ப்	ப ப்பிைன	கற் க்	ெகா ப்பதாகா .	ஆதலால்	அதற்
என்னெசய்யலாம்’’என் 	நம 	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	சில	தினங்கள்
வைரயில்	சிந்தைன	ெசய் 	ஒ வித	 விற் 	வந்தார்.	அந்த	ஊரில்	கங்கா
தீர்த்தம்	என் 	ெபயர்	ெகாண்ட	ஒ 	 ளமி ந்த .	அதிலி ந் 	தண்ணிர்
எ த் க்ெகாண் 	ேபாய்த்தான்	அந்த	ஊரி ள்ள	சகலமான	ஜனங்க ம்
சைமயல்	ெசய் 	தண்ணீர்	ப க	ேவண் மாதலால்,	அந்தக்	 ளத்திலி ந்



எ த் ப்	ேபாகப்ப ம்	ஒவ்ெவா 	 டம்	தண்ணீ க் ம்	ஜனங்கள்	ஒவ்ெவா 	பி
அரிசி	அல்ல 	ேவேற	ஏதாவ 	தானியம்	ெகா க்க	ேவண் ெமன் 	அவர்
உத்தர 	ெசய் ,	அதற் 	ஓர்	இலாகாைவ ம்,	ஆள்	மாகாணங்கைள ம்
நியமித்தார்;	அந்தக்	 ளத்தில	்திவான்	வீட்டார்	தண்ணீர்	எ த்தால்	அ
மகாராஜ ைடய	உத்தர 	என் ம்,	மகாராஜ ைடயஅரண்மைன	ேவைலக்காரர்கள்
தண்ணிர்	எ த்தால்,	அ 	திவா ைடய	உத்தர 	என் ம்	ெதரிவித் ,
அவர்களிடம்	அந்த	வரிையக	்கண் ப்பாய்	வ லிக் ம்ப 	ஏற்பா 	ெசய்
விட்டார்.	அரசன்,	திவான்,	மற்ற	உத்திேயாகஸ்தர்கள்	 தலிய	எல்ேலா ைடய
ஜாைகயிலி ந் ம்	வ ம்	 டங்க டன்	ஒவ்ெவா 	பி 	தானியம்	வந் 	ேசர
ஆரம்பித்த .	அ 	ஒவ்ெவா 	மாதத்தி ம்	மைலேபாலக	் வியத்ெதாடங்கிய .
இந்த	வரி	விதிக்கப்பட் ந்த	விஷயம்	 ைறேய	அரச க் ம்,	திவா க் ம்
எட் யதானா ம்,	அரசன்,	அ 	திவா ைடய	உத்தரெவன் ம்,	திவான்,	அ
அரச ைடய	உத்தரெவன் ம்	நிைனத் ,	அைதப்பற்றி	எவ்	விதமான	பிரஸ்தாப ம்
ெசய்யாமல்	இ ந் 	விட்டதன்றி,	சர்க்கார்	உத்தரவிற் 	எல்ேலா ம்	கீழ்ப்ப ந்
நடக்கேவண் ம்	என்பதற் த்	தாேம	உதாரணமாக	நடந் 	காட்டேவண் ெமன்
நிைனத் ,	அந்த	உத்தரவின்ப 	ஒ 	 டத்திற் 	ஒ 	பி 	அரிசி
ெகா த் வி ம்ப 	தம 	சமயல்கார க் க்	கண் ப்பான	உத்தர 	பிறப்பித்
விட்டார்கள்.	அந்த	அரிசி	ம ப 	அரண்மைனக் த்	தாேன	வரப்ேபாகின்றெதன்
நிைனத் ,	பரிசாரகர்கள்	 டம்	ஒன் க் 	இரண் 	பி 	அரிசி	ெகா த் விட் ப்
ேபாயினர்.	அைதக்	கண்ட	மற்ற	ஜனங்க ம்	உற்சாக ம்	 கல ம்	அைடந்
தாங்க ம்	அ 	ேபாலேவ	ஒன் க்கிரண் 	மடங்காய்த்	தானிய	வரி
ெச த்தலாயினர்.

இவ்வா 	அந்த	நகரத்தில்	நம 	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	 ற் 	 ப்ப
வைகயான	வரிக ம்,	ஒவ்ெவான் க் ம்	தனித்தனி	இலாகா ம்	ஸ்தாபித்
ஆயிரக்கணக்கில்	 மாஸ்தாக்கைள ம்	தாசில்தாைர ம்	நியமித் 	வரி	வ ல்
ெசய் 	ெகாண்ேட	ேபானார்.	அவ் ரிலி ந்த	மகாராஜன்	திவான்	 தல்
ேதாட் வைரயி ள்ள	சகலமான	ஜனங்கைள ம்	திவான்	ெலாட	பட	சிங்	பக ரின்
வரி	ஒ 	பின்னல்	ேபால	வைளத் ப்	பின்னி	அந்த	வைலக் 	உட்ப த்தி	விட்ட .
எவ ம்	அதன	் ல	காரணத்ைத	விசாரிக்காம ம்,	அைதப்பற்றி	எவ்வித
பிரஸ்தாப ம்	ெசய்யாம ம்	வரிகைளச்	ெச த்தி	வந்தனர்.	நம 	திவான்
ெலாடபட	சிங்	பக ர்	எப்ேபா ம்	ேபால	பகல்	ேவைளயில்	திவா ைடய	வண் யில்
உட்கார்ந் 	ேபாவைத ம்	கதைவத்திறந் 	 வைத ம்	விடாமல்	ெசய்
ெகாண்ேட	இ ந்தார்.	அவர்	எத்தைன	இலாகாக்கைள ம்	ஆள்
மாகாணங்கைள ம்	எவ்விடத்தில	்ைவத்தி ந்தார்	என்ப ம்,	எப்ப 	அவர்கைள
நிர்வகித்தார்	என்ப ம்,	அவர்களால்	மாதம்	ஒவ்ெவான் ம்	இல ம்	இல மாக
வ லிக்கப்பட்ட	பணத்ைத	என்ன	ெசய்தார்	என்ப ம்	எவ க் ம்	ெதரியாதப



அவர்	நிரம்ப ம்	இரகஸியமாக ம்	தந்திரமாக ம்	சகலமான	காரியங்கைள ம்
நடத்தி	வந்தார்.	அவ்வா 	பத் 	வ ஷ	காலம்	கழிந்த .	உண்ைம	யிேலேய	மகா
ேமதாவியான	அந்த	ஊர்த்	திவான	்தம 	பகிரங்க	இராஜாங்கத்திற் ள்
இன்ெனா 	ெபரிய	இரகஸிய	ராஜாங்கம்	அந்த	ஊரில்	இ ந் 	நடந்ேதறி
வந்தைத ம்,	அதன்	உத்திேயாகஸ்தர்கள்	தம்மிடத்தில் ட	வரி	வ ல்	ெசய்
வந்தார்கள்	என்	பைதப்	பற்றி ம்	ெசாப்பனத்தில் ட	நிைனக்காமல்	இ ந்
வந்தார்.	அந்த	ேதசத் 	மகராஜன்	அரண்மைனக் ள்ேளேய	எப்	ேபா ம்
அைடப்பட் ப்பைதப்பற்றி,	ஒ 	வாரத்திற் 	ஒ 	 ைறயாகி ம்	மாைல
ேவைளயில்	அரண்மைனைய	விட் 	ெவளிப்பட் 	ஏதாகி ம்	ஒ 	திக்கில்
நாைலந் 	மயில்	 ரம்	நடந் ேபாய்	ேதகத்திற் 	உைழப் க்	ெகா த் த்	தி ம்பி
வ வைத	வழக்கமாக	ைவத் க்ெகாண் ந்தார்.	அவ்வா 	அவர்	ேபாய்
வ ைகயில்	மகாராஜன்	என்பைத	எவ ம்	கண் 	ெகாள்ளக்	 டாெதன்ற
எண்ணத்தினால்,	அந்தச்	சமயத்தில்	தம் ைடய	சம்கி	உைடகைள	எல்லாம்
அணியாமல்	ஓர்	ஏைழ	மனிதர்ேபால	சாதாரண	உைடகள்	தரித் க்ெகாண்
ெவளியில்	ேபாய்	உலாவி	கிராமவாசிகேளா 	ேபசிவிட் த்	தி ம்பி	வ வ
வழக்கம்.	அம்மாதிரி	அவர்	ஒ 	நாள்	மாைல	ேவைளயில	்தம 	உைடகைள
மாற்றிக்ெகாண் 	அரண்மைனைய	விட் 	ெவளிப்	பட் 	வயல்கள்,	ேதாட்டங்கள்,
கா கள்	 தலியவற்றி ள்ள	ேவ க்ைககைளப்	பார்த் க்ெகாண்ேட	ெவ ரம்
ேபாய்த்	தி ம்பி	வந்தார்.	வந்தவர்	அவ் ர்ச்	 காட் ற் ள்	சமீபமாக	இ ந்த	ஒ
பாைதைய	அைடந்தார்.	அவ்விடத்தில்	ஒ 	 ங்கன்	சாவ 	கட்டப்பட் ந்த .
அதில்	இரண் 	ேசவகர்கள்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்தனர்.	அவர்க க் ப்
பக்கத்தில்	இரசீ ப்	 ஸ்தகங்கள்	காணப்பட்டன.	அ 	அந்த	ஊ க் ள்	வ ம்
வண் க க் 	 ங்கம்வ லிக் ம்	இடமாக	இ க்கலாெமன் 	அரசன்
நிைனத் க்	ெகாண் ,	யாேரா	ஒ 	சாதாரண	வழிப்ேபாக்கைனப்	ேபால	அந்தச்
ேசவகர்களிடத்தில்	உேலாகாபிராமமாய்ப்	ேபச் க்	ெகா த் க்	ெகாண் க்க,
அப்ேபா 	அந்தப்	பாைதயின	்வழியாகச்	சில	ஏைழக்	 யானவர்கள்

காட் ற் க்	ெகாண் ேபா ம்	ெபா ட் 	ஒ 	பிேரதத்ைதப்	பாைடயில்
ைவத் த்	ேதாளின்மீ 	 க்கிக்ெகாண் ,	‘'ேஜராம்	ேஜ	ேஜ	ராம்	சீதாபேத	ராம்
மாதா	பிதாராம்!’’	என் 	பலவா 	 ைற	ைவத் க்	 ச்சலிட் க்	ெகாண் 	வந்
ங்கன்	சாவ ையக்	கடந் 	அப்பால்	ெசல்லயத்தனிக்க,	அங்கி ந்த	ேசவகர்கள்

இ வ ம்,	"அேடய்	நி த் ங்கள்.	எங்ேக	வரிப்பணம்?	ஏ 	நீங்கள்	ஒன்ைற ம்
அறியாதவர்ேபால	ெம வாய்	ந கிறீர்கள்?’’என் 	அதட் க்ெகாண் 	சாவ ைய
விட் 	எ ந்ேதா 	பிணத்ைதக	் க்கிக்ெகாண் 	ேபானவர்க க் 	எதிரில்	ேபாய்
நின் ,	வழிமறித் 	அவர்கைள	மிரட்ட	ஆரம்பித்தனர்.

பிணத்ைத	எ த் ச்	ெசன்றவர்கள்	ந 	ந ங்கி	அப்ப ேய	நின் 	விட்டார்கள்.
அவர்க க் ள்	 க்கியஸ்தனாக	இ ந்த	ஒ வன	் ணிவாகப்	ேபசத்ெதாடங்கி,



"ஐயா!	இ 	அநாைதப்	பிணம்.	ஊரி ள்ள	தி க் ளத்தின்	பக்கத்தில்	ஒ 	பா ம்
சாவ 	இ க்கிற .	அதில்	இந்த	பிச்ைசக்காரன்	ெசத் க	்கிடந்தான்.	இவ க் ச்
ெசாந்தக்காரர்	யா மில்ைல.	இந்தப்	பிணம்	 ளத்திற் ப்	பக்கத்தில்
இ ந்ததாைகயால்,	ெபண்	பிள்ைளகள்	 ளிப்பதற் ப்	ேபாகப்	பயந்தார்கள்:
அ மன்றி,	இந்தப்	பிணம்	அ கிப்ேபாய்	நாற்றத்ைதப்	பரப்பினால்	அங் 	வ ம்
ஏராளமான	ஜனங்க க் 	அ 	 ன்பகரமாக	இ ப்பேதா ,	வியாதிைய
உண்டாக் ம்	என் 	நிைனத் 	நாங்கள்	ெபா ஜன	நன்ைமையக்	க தி	 ங்கில,்
கயி 	 தலிய	சாமான்கைள	யாசகம்	வாங்கிப்	பாைட	கட் ,	இந்தப்	பிணத்ைதச்

காட் ற் க்	ெகண் ேபாய்	 ைதக்கப்	ேபாகிேறாம்.	எங்களிடம்	பண ம்
கிைடயா .	நாங்கள்	இந்தப்	பிணத்திற்காக	வரிெச த்த ம்
கடைமப்பட்டவர்களன் ”	என்றான்.

அைதக்ேகட்ட	ேசவகன்	ஒ வன்	'’அந்த	நியாயெமல்லாம்	எங்க க் த்	ெதரியா .
இந்த	வழியாகச்	 காட் ற் 	யாராவ பிணத்ைத	எ த் க்ெகாண் 	ேபானால்,
அதற் 	அவர்கள்	ஒ 	பணம்	வரி	ெச த்திவிட்ேட	ேபாகேவண் ெமன்ப
திவா ைடய	கண் ப்பான	உத்தர .	ெகாடாவிட்டால்,	பிணத்ைதவிட	எங்க க்
அதிகாரமில்ைல.	இ 	அநாைதப்	பிணெமன் 	நீங்கள்	 ங்கில்	கயி 	 தலிய
சாமான்கைளச்	ேசகரித்த 	ேபால,	மகா	ராஜ க் க்	ேசரேவண் ய	வரிக் 	ஒ
பணத்ைத ம்	ேசகரித் க்	ெகாண்டல்லவா	பிணத்ைத	எ த் க்ெகாண்
வரேவண் ம்.	நீங்கள்	இப்ேபா 	ெசால்வைதக	்ேகட் 	நாங்கள்	உங்கைள	இன்
விட் 	விட்டால்.	இன் ம்	மற்றவர்க ம்	இ ேபாலேவ	பல	சாக் ப்	ேபாக் கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	வந் 	வரிெகாடாமல	்ஏமாற்றப்	பார்ப்பார்கள்.	அந்தத்
ெதாந்தரெவல்லாம்	எங்க க் 	எதற் ?	நீங்கள்	பணம்	ெகா த்தால்	வி கிேறாம்;
இல்லா	விட்டால்	விடமாட்ேடாம்.’’	என்றான்.

பிணத்ைதத்	 க்கிக்ெகாண் ந்தவர்க ள்	ஒ வன்,	"சரி,	நமக்ேகன்	இந்தத்
ன்பம்.	இந்தப்	பிணம்	 ைதபட்டால்	என்ன;	ந ச்சந்தியில	்கிடந் 	நாறினால்

நமக்ெகன்ன?	நாம்	ம ப 	இந்தப்	பிணத்ைத	ஊ க் ள்	ெகாண் ேபானால்,
ஜனங்கள்	நம்ைம	அ க்க	வ வார்கள்.	அ மன்றி	இைத	இவ்வள 	 ரம்

க்கிக்	ெகாண் 	வந்ததற் 	வட் யாக	நாம்	ம ப 	இைதச்	 மந் 	ெகாண்
ேபா ம்	ெதால்ைல	நமக்ேகன்?	பிணத்ைத	இப்ப ேய	 ங்கன்	சாவ க்ெகதிரில்
ேபாட் விட் ப்	ேபாய்	வி ேவாம்.	இவர்கள்	எப்ப யாவ 	ெசய் 	ெகாள்ளட் ம்’’
என் 	 றிப்	பிணத்ைதக்	கீேழ	ைவக்க	எத்தனித்தான்.

உடேன	ேசவர்களி வ ம்	மி ந்த	ேகாபங்ெகாண் 	அவர்கைள	 ன்னி ம்	அதிக
ர்க்கமாக	அதட் ,	"அேட	இங்ேக	ைவப்பீர்களானால்,	கண்ைணப்

பி ங்கிவி ேவாம்.	இங்ேக	நாற்றெம த்தால்,	நாங்கள்	இ ந் 	 ங்கன்	வ லிக்க



யாமல	்ேபாகிவி ம்.	மகாராஜ க் 	அதனால்	ஏராளமான	வரி	நஷ்	டமாய்
வி ம்.	அதற் 	நீங்கேள	உத்தரவாதியாவீர்கள்.	உங்கள்	அைடயாளம்	எங்க க்
நன்றாய்த்	ெதரி ம்;	நாங்கள்	உங்கைள	இேலசில்	விடேமாட்ேடாம்.	நீங்கள்
திவா ைடய	ெகா ய	ஆக்கிைனக் 	ஆளாவீர்கள்	ஜாக்கிரைத’'	என்றார்கள்.

தலில்	ேபசிய	 க்கியஸ்தன்,	"சரி;	நாங்கள்	பிணத்ைத	இங்ேக	ைவக்கவில்ைல.
இந்த	ஊர்	மகாராஜன்	பிச்ைசக்காரப்	பிணத்தின்	வாயிலி க் ம்	அரிசிையக்
டத்	ேதாண் 	எ க்கிறவன்	என்ப 	எங்க க் த்	ெதரியா .	அ

ெதரிந்தி ந்தால்,	வ ம்ேபா 	ஒ 	பணம்	ெகாண் 	வந் 	உங்கள்	இழ க்
அ தி ப்ேபாம்.	இ க்கட் ம்.	நாங்கள்	பிணத்ைத	எ த் க்	ெகாண் ,	இ ளான
பிற 	ஊ க் ள்	ேபாய்,	மகாராஜ ைடய	அரண்மைன	வாசலில்	ேபாட் விட் ப்
ேபாகிேறாம்.	மனிதன்	பிறப்ப 	 தல்,	தண்ணீர்	 ப்ப ,	சாதம்	சப்பி வ ,	 ணி
கட் வ ,	உைழத் 	ஜீவனம்	ெசய்வ ,	கைடசியில்	ெசத் 	இந்த	நகரத்ைத	விட்
எம லகத் க் ம்	ேபாவ 	 தலிய	எல்லாவற்றிற் ம்	வரி	வாங் கிறவனான
அரச க் த்தான்	இந்த	அநாைதப்	பிண ம்	ெசாந்தம்.	ஆைகயால்	இைத
மகாராஜன்	எப்ப 	ேவண் மானா ம்	ெசய் 	ெகாள்ளட் ம்.	ஊ க் ள்	இந்த
அ த்தம்	இ க்கக் டா என் 	நிைனத் 	நாங்கள்	எங்கள்	ேவைலைய	எல்லாம்
விட் 	ெமனக்கட் 	இவ்வள 	 ரம்	பிரயாைசப்பட் 	வந்ததற் 	இந்த	ஊர்
மகாராஜன்	எங்க க் த்தான்	ஏதாவ 	பணம்	ெகா க்கேவண் ம்.	அைத	விட்
நாங்கள்	இதற் 	வரிப்பணம்	ெகா ப்ப 	என்றால்,	அந்த	நியாயம்	எந்த
உலகத்தி ம்	இல்லாத	அதிசய	நியாயமாகத்தான்	இ க்கிற .	ஆைகயால்,
நாங்கள்	உங்க ைடய	உத்தர ப்ப ேய	பிணத்ைதத்	தி ப்பி	எ த் க்	ெகாண்
ேபாகிேறாம்.	நீங்கள்	கவைலப்படேவண்டாம்.	ஐயா	மார்கேள!’’என் 	 ற,	மற்ற
எல்ேலா ம்	அைதக்	ேகட்ட டேன,	வந்த	வழியாக	பிணப்பாைடையத்	தி ப்பினர்.
ேசவகர்கள்	தி ப்தி	அைடந் ,	"சரி;	நீங்கள்	எப்ப யானா ம்	ெசய்
ெகாள் ங்கள்.	நாங்கள்	அதிகாரத்ைதச்	ெச த்திேய	தீர	ேவண் ம்.	நீங்கள்
பிணத்ைத	அரண்மைன	வாசலில்	ெகாண் ேபாய்ப்	ேபா ங்கள்.	வரிப்பணத்திற் ப்
பதிலாக	இந்தப்	பிணத்ைத	மகாராஜன்	தம் ைடய	ெபாக்கிஷ	சாைலயில்
அடமானமாக	ைவத் க்	ெகாள்ளட் ம்’’என் 	 றிவிட் த்	தங்கள்	சாவ ைய
அைடந்தனர்.

அந்த	ஊர்	மகாராஜன்	சகிக்க	ெவாண்ணாத	வியப்ேபா ம்	திைகப்ேபா ம்	அங்
நடந்த	விஷயங்கைளக்	கைடசி	வைரயில்	கவனித்தி ந் ம்,	பிணம்
தி ப்பிவிடப்பட்டைதக்	கண் ,உடேன	ேசவகர்கைளப்	பார்த் ,	‘'ஐயா	ேசவகர்கேள!
நீங்கள்	இ திறத்தா ம்	ேபசிக்ெகாண்டைத	எல்லாம்	நான்	கவனித் க்	ேகட் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	உங்கள்	ேபரி ம்	தப்பிதமில்ைல.	அவர்கள்	ேபரி ம்
தப்பிதமில்ைல.	திவான்	ஏற்ப த்திய	இந்த	வரி	உத்தர 	நியாயமானேதா



அநியாயமானேதா	என்பைத	ஆராய்ச்சி	ெசய்ய	உங்க க் 	அதிகாரமில்ைல.
ஆைகயால்,	நீங்கள்	தாட்சனியமின்றி	உங்க ைடய	கடைமையச்	ெச த்திய
நியாமான	காரியேம.	அ ேபால,	அவர்கள்	ெசால்வ ம்	நியாயமாகேவ	ப கிற .
அநாைதயாக	நாறிக்	கிடந்த	ஒ 	பிணத்ைதப்	ெபா ஜன	நன்ைமையக்	க தி
அவர்கள்	எ த் 	வந்தைதக்	 றித் 	அவர்கைளப்	பாராட் ப்	 கழ்ந் ,
அவர்க க் ச்	சன்மானம்	ெசய்ய	ேவண் வ 	நியாயமாக	இ க்க,	அவர்களிடம்
வரிப்பணம்	ேகட்ப ம்,	பிணத்ைத	ம ப 	ஊ க் ள்	 க்கிக்ெகாண் 	ேபாகச்
ெசால்வ ம்	தர்மமல்ல.	எனக் 	ஒ 	ேயாசைன	ேதான் கிற .	இந்த	ஊர்
மகாராஜன்	இம்மாதிரி	பிணத்திற் 	வரிேபாட	ேவண் ெமன்ப 	ஒ 	நா ம்
உத்தர 	ெசய்தி க்க	மாட்டார்	என் 	நிைனக்கிேறன்.	நா ம்	இந்த	ஊர்
மகாராஜ க் ச்	ெசாந்தக்காரன்தான்.	அவ ைடய	மனப்ேபாக் 	எனக்
நன்றாகத்	ெதரி ம்.	அேநகமாய்	இந்த	உத்தரைவ	திவான்தான்	பிறப்பித்தி க்க
ேவண் ம்.	அவர்	இந்த	உத்தரைவப்	பிறப்பித்த	காலத்தில்,	இப்ப 	அநாைதயாக
இறப்பவர்களிடம்	வரி	விதிக்க	ேவண்டாம்என் 	உத்தர 	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ற
எண்ணம்	அவ ைடய	மனசில்	பட் க்கா 	என்ேற	நிைனக்கிேறன்.	நீங்கள்	ஒ
காரியம்	ெசய் ங்கள்.	இந்த	அநாைதப்	பிணத்ைத	இவர்கள்	 காட் ற் க்
ெகாண் ேபாய்ப்	 ைதக் ம்ப 	நீங்கள்	விட் 	வி ங்கள்.	நான்	உடேன	திவானிடம்
ேபாய்	இைதப்பற்றி	விசாரித் ,	இப்ேபா 	இங்ேக	நடந்த	விஷங்கைளத்
ெதரிவித் ,	இதற் த்	தக்க	 திய	உத்தர கைளப்	பிறப்பிக்க	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்.
இப்ேபா 	இந்தப்	பிணத்ைதப்	 ைதக்க	நீங்கள்	அ மதி	ெகா த்தைதப்பற்றி
உங்கள்ேமல்	 ற்றம்	ஏற்படாதப 	நான்	பார்த் க்	ெகாள் கிேறன்’’என்றார்.

அைதக்	ேகட்ட	ேசவகர்க ள்	ஒ வன்,	'’ஐயா!	அந்த	வம்ெபல்லாம்	எங்க க்
ேவண்டாம்.	யாேரா	வழியில்	ேபாகிறவராகிய	உம் ைடய	ேபச்ைசக்
ேகட் க்ெகாண் 	நாங்கள்பிணத்ைத	விட் ,	பிற 	 ன்பத்தில்	மாட் க்ெகாள்ள
இஷ்டமில்ைல.	நீர்	இப்ேபா 	ெசால் கிறப 	திவானிடம்	ேபாய்	உத்தர 	பிறப்பிக்கச்
ெசால் வீர்	என்பைத	நாங்கள்	எப்ப 	நிச்சயமாக	நம் கிற ?	இவர்க க்
நாங்கள்	அ மதி	ெகா த்த	பிற 	நீர்	உம் ைடய	பாட் ல்	உம் ைடய	வீட் க் ப்
ேபாய்	விட்டால்,	நாங்கள்	என்ன	ெசய்கிற ?	அெதல்லாம்	பலியா .	நீர்	உம் ைடய
பாட்ைடப்	பார்த் க்ெகாண் 	ேபாம்.	நீர்	மகாராஜ ைடய	ெசாந்தக்காரரா
இ ந்தா ம்	சரி,	அல்ல ,	மகாராஜனாகேவ	இ ந்தா ம்	சரி,	உம் ைடய	ேபச்ைச
ஆதாரமாக	ைவத் க்ெகாண் 	சர்க்கார்	உத்தரைவ	மீறி	நடக்க	எங்க க்
இஷ்டமில்ைல.	உமக் 	அவ்வள 	அக்கைர	இ ந்தால்	நீேர	அந்த	ஒ 	பணத்ைதக்
ெகா த் விட் 	பிற 	அைத	அரண்மைன	கஜானாவிலி ந்
வ லித் க்ெகாள் ம்.	அல்ல ,	உம்மிடம்	இப்ேபா 	பணம்	இல்ைலயானால்
இவர்கள்	இவ்விடத்திேலேய	பிணத்ைத	ைவத் க்ெகாண் 	இ க் ம்ப
ெசய் விட் ,	உடேன	நீர்	ஊ க் ள்	ேபாய்	திவா ைடய	உத்தரைவேயா,	அல்ல ,



வரிப்பணத்ைதேயா	ெகாண் வந் 	ேச ம்.	அ தான்	ஒ ங்கான	காரியம்.
எங்க க் 	அதனால்	பாதகம்	ஏற்படா "	என்றான்.

அைதக்ேகட்ட	மகாராஜன்	அந்தச்	ேசவகர்களின்	கண் ப்ைப ம்	ஒ ங் தவறாத
மனப்பான்ைமைய ம்	கண் 	மி ந்த	ஆச்சரியம்	அைடந்தார்.	தம 	ேதசத்தில்
அத்தைகய	அக்கிரமமான	வரி	ஏற்ப த்தப்பட் ந்த	விஷயம்	அவர 	மனத்ைத
ஒ 	 றத்தில்	வைதத்ததானா ம்,	கீழ்ச்சிப்பந்திகள்	அவ்வள 	திறைமயாக ம்
நிைல	தவறாம ம்	நடந் 	ெகாண்டைதப்பற்றி	இன்ெனா 	 றத்தில்
ெப மகிழ்ச்சி ம்	 ரிப் ம்	உண்டாயிற் .	மகாராஜன்	உடேன	தம
சட்ைடப்ைபயிலி ந் 	ஒ 	பணத்ைத	எ த் 	"நீங்கள்	ெசால்வ 	நியாயமான
விஷயம்.	வரிப்பணத்ைத	நாேன	ெச த் கிேறன்.	வாங்கிக்ெகாண் 	ரசீ
ெகா ங்கள்.	அதில்	ஓர்	அநாைதப்	பிணத்திற்காக	ஒ 	த மவானால்
ெச த்தப்பட்ட	வரிப்பணம்	ஒன் 	என் 	எ திக்ெகா ங்கள்’	என் 	 றிப்
பணத்ைதக்	ெகா த்தார்.

ேசவர்கள்	பணத்ைதப்	ெபற் க்ெகாண் 	அவ்விதேம	இரசீ 	எ திக்
ெகா த்தார்கள்.	அதன்	அ யில்	யார்	ைகெய த்திட் க்கிறார்கள்	என்பைத
அரசன்	கவனித்தான்.	ெரவினி 	தாசில்தார்	என்ற	உத்திேயாகப்	ெபயரின்ேமல்
யாேரா	ஒ வர்	கி க்ெக த்தில்	ைகெய த் ச்	ெசய்தி ந்தார்.	அ மன்றி
திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	என்ற	 த்திைர ம்	 த்தமாக	அந்த	இரசீதில்
த்தப்	பட் ந்த .	தம 	 திய	திவான்	அந்தப்	பைழய	காலத் 	 த்திைரைய

எல்லா	தஸ்தாேவஜிக க் ம்	உபேயாகித் 	வ கிறார்	என் 	அரசன்	அதற் ன்
எண்ணிக்	ெகாண் ந்	தைமயால்,	அந்த	வரி ம்	தம 	 திய	திவானாேலேய
ஏற்ப த்தப்	பட் க்க	ேவண் ெமன் 	நிச்சயித் க்ெகாண் 	"ஏன்	அப்பா	இந்த
வரி	எப்ேபா 	 தல்	அ லில்	இ ந் 	வ கிற ?’’	என்றான்.

ன்	ேபசிய	ேசவகன்	'’இ 	 மார்	ஏெழட் 	வ ஷ	காலமாக	அ லில்	இ ந்
வ கிற ’’	என்றான்.	அைதக்	ேகட் க்ெகாண்ட	மகாராஜன்	"சரி;	பிணத்ைத	இனி
வி ங்கள்’’என் 	 ற,	உடேன	ேசவகர்கள்	அநாைதப்	பிணத்ைத	மயானத்திற் ள்
ெகாண் ேபாக	அ மதி	ெகா த்தனர்.	 யானவர்கள்	பிணத்ைத
எ த் க்ெகாண் 	ெசன்றனர்.	மகாராஜ ம்	உடேன	அவ்விடத்ைத	விட் ப்
றப்பட் த்	தன 	அரண்மைனக் 	வந் 	ேசர்ந்தான்.	தான்	உடேன	தன
திவாைன	வரவைழத் ,	அந்த	அ ர்வமான	வரிையப்	பற்றிய	 ர்ேவாத்தரங்கைளக்
ேகட்க	ேவண் ெமன்ற	எண்ண ம்	பைதபைதப் ம்	எ ந்ெத ந்

ண் னவானா ம்,	அப்ேபா 	இர 	காலம்	வந் விட்ட	தாைகயால்,	ஒ
ேவைலக்காரைன	அைழத் ,	காைலயில்	தான்	திவா டன்	அவசரமான	ஒ
விஷயத்ைதப்	பற்றிப்	ேபச	ேவண் மாதலால்,	ம நாட்காைல	பத் 	மணிக் 	அவர்



வந் 	தம்ைமப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	அந்த	ேவைலக்காரன்	 லமாக
திவா க் ச்	ெசய்தி	ெசால்லி	அ ப்பினார்.	ஆனா ம்	அரச க் 	அன்ைறய
இர 	 ம்	 க்கம்	பி க்கவில்ைல.	உயி டன்	இ க் ம்	மனித க் 	வரி
ஏற்ப த் வேத	 ைறயன்றி,	இறந் 	ேபானவ க் 	வரி	ஏற்ப த் வ
அரச க் ப்	 ைமயாக ம்	தான்	அதற் 	 ன்	எவ்விடத்தி ம்	ேகட்டறியாத
விந்ைதயாக	இ ந்த .	அத்தைகய	அக்கிரமமான	வரிைய	விதிக்க	ேமதாவி ம்
சட்ட	நி ண மான	தன 	திவா ைடய	மன ம்	இடங்ெகா த்ததா	என்ற
ஆச்சரிய ம்	மைலப் ம்	ேதான்றி	வைதத் க்	ெகாண்ேடஇ ந்தன.	அ மன்றி,
அநாைதப்	பிணத்ைத	எ த் 	வந்த	மனிதர்கள்	"இந்த	ஊர்	அரசன்	பிச்ைசக்காரப்
பிணத்தின்	வாயி ள்ள	அரிசிையக் டத்	ேதாண் 	எ ப்பவன்’’என்ற ம்,
பிணத்ைத	அரண்மைன	வாசலில்	ெகாணர்ந் 	ேபா வதாக ம்,	ெபாக்கிஷ
அைறயில்	அடமானம்	ைவப்பதாக ம்	அவர்கள்	ெசான்ன ம், ர்ைமயான	ஆயிரம்
ஈட் கைளக்	ெகாண் 	 த் வ ேபால	மகாராஜன 	மனத்ைதப்	 ண்ப த்தி,
அவமானத்தினால்	அவன 	ேதகம்	 ன்றிப்ேபா ம்ப 	ெசய்த .	அத்தைகய
இழிைவ ம்	 ஷைணைய ம்	தனக் 	உண்டாக்கி	ைவத்த	 ட	திவாைனத்	தான்
தக்கப 	சிட்சிக்கேவண் ெமன்ற	எண்ணம்	எ ந்ெத ந் 	ேமலா 	நின்ற .
அவ்விதமான	நிைலைமயில்	அரசன்	இந்த	இர 	 வ ம்	 ங்காமல்	இ ந் ,
ம நாட்	காைலயில்	எ ந் ,	தன 	காைலக்கடன்கைள	 த் க்ெகாண்
தன 	ஆஸ்தான	மண்டபத்தில்	அமர்ந் 	திவானின 	வ ைகைய	நிரம்ப ம்
ஆவேலா 	எதிர்பாத்தி ந்தான்.

அவன 	திவா க் ம்	அந்த	இர 	மிக ம்	 ன்பகரமானதாகேவ	 ந்த .
அரசன்	எந்த	விஷயத்ைதப்பற்றி	அவசரமாகத்	தம்மிடம்	ேபச	எண் கிறார்
என்பைதப்பற்றி	அளவற்ற	ஆவல்	ெகாண் 	எண்ணிக்ைகயற்ற	 கங்க ம்
ேயாசைனக ம்	ெசய் 	எைத ம்	 றிப்பாக	நிச்சயிக்க	மாட்டாதவராய்	இர

ம்	சலனப்பட்டவராகேவ	இ ந் ,	ம நாட்	காைலயில்	எ ந் ,	தம
காைலக்கடன்கைள	 த் க்ெகாண் 	அரச க் 	எதிரில்	வந் 	ஆஜராய்
அவைன	வணங்கினார்.

அதற் ன்	அரசன்	திவா க் க்	காட் ய	மரியாைதைய ம்	அன்ைப ம்
காட்டாமல்,	ஆசன ம்	ெகாடாமல்	அப்ப ேய	நிற்க	ைவத் ப்ேபசேவ,	திவா க்
அ 	 ற்றி ம்	விபரிதமாகத்	ேதான்றியதன்றி,	அவர 	மனத்தில்	ஒ விதமான
கலக்கத்ைத ம்	சஞ்சலத்ைத ம்	உண்டாக்கிய .	தாம்	ஏேத ம்	தவ 	ெசய்
விட்டதாக	எவேர ம்	அரசனிடம்	விண்ணப்பம்	ெசய் 	ெகாண் ப்பதனால்தான்
அரசன்	தம்ைம	அவ்வா 	அ வ ப்ேபா ம்	அவமரியாைதயாக ம்	நடத் கிறார்
என் 	நிச்சயித் க்	ெகாண் ,	அவன்	என்ன	ெசால்லப்	ேபாகிறாேனா	என்
அவன 	ச கத்ைத	எதிர்பார்த்தவராயி க்க,	மகாராஜன்	திவாைனேநாக்கி,



"ஐயா!	திவாேன!	நம் ைடய	ராஜ்ஜியத்தில்	வரிகள்	விதிக்கப்பட் க் ம்
விஷயத்தில்	எனக் 	 க்கியமான	இரண் 	 ன் 	சந்ேதகங்கள்	ேதான்றி
இ க்கின்றன.	அைவகைள	உங்களிடம்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்	என்
உங்கைள	வரவைழத்ேதன்.	அதாவ ,	நம் ைடய	நகரத்தில்	இறந்
ேபாகிறவர்க க் 	வரி	விதிக்கப்பட் க்கிறேத,	அ 	என்ன	க த்ேதா
விதிக்கப்ப கிற ?	ஒ 	மனிதர்	இந்த	நகரத்தில்	உயிேரா ந்தால்,	அவ க்
நம்மால்	ெசய் 	ெகா க்கப்ப ம்	பா காப் ,	பலவைகப்பட்ட	ெசளகரியங்கள்
தலியைவகைளக்	க தி	அவரிடம்	நாம்	வரிகள்	வ லிப்ப 	நியாயேம.

அவ ைடய	உயிர்	இந்த	நகரத்ைத	விட் ம்,	இந்த	உலகத்ைதேய	விட் ம்	ேபான
பிற ,	அவரிடம்	எந்த	உத்ேதசத்ேதா 	வரி	வ லிக்கப்	ப கிற ?	வரி
மனித ைடய	உயிைரப்	ெபா த்ததா?	அல்ல ,	அவ ைடய	உடம்ைபப்	ெபா த்தா?
இ தான்	என் ைடய	 தல்	சந்ேதகம்.	இறந் 	ேபானவர்
அநாைதயாக ம்,ெசாத் 	என்பேத	இல்லாதவராக ம்	இ ந்தால்,	அந்த	வரிைய
யார்	ெச த் கிற 	என்பைதப்	பற்றியாவ 	அல்ல ,	அவ க்காக	ஏற்ப த்தப்பட்ட
வரிையத்	தள் ப 	ெசய் 	விட	ேவண் ம்	என்பைதப்	பற்றியாவ ,	உங்களால்
ஏதாவ 	உத்தர 	பிறப்பிக்கப்	பட் க்கிறா?’’என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	திவான்	தி க்கிட் 	மி ந்த	வியப் ம்	பிரமிப் ம்	அைடந் ,
"மகாராஜா	உயிேரா க் ம்	மனித க் 	வரி	விதிக்கிறெதன் 	நான்	இ
வைரயில்	ெதரிந் ெகாண் க்கிேறேனயன்றி	இறந் 	ேபானவ க் 	யா ம்	வரி
விதித்ததாக	நான்	ேகள்வி ற்றேத	இல்ைல.	ஒ 	வர்த்தக க் 	நாம்	வரி
விதிப்பதாக	ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.	நம் ைடய	உத்தர 	அவரிடம்	ேபாய்ச்
ேச ன்	அவர்	இறந் ேபாகிறதாக ம்,	அந்த	வர்த்தகத்ைத	அவ ைடய	பிள்ைள
நடத் கிறதாக ம்	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	அந்த	உதாரணத்தி ம்,	வரி	விதிப்ப
ஒ 	ெதாடர்ச்சியான	வர்த்தகத்ைதப்	ெபா த்தேதயன்றி,	மனிதைனப்
ெபா த்ததல்ல.	ஒ 	மனிதன்	இறந்தபின்,	இவன்	இறந்ததற்காக	இந்த	உலகத்தில்
எந்த	ேதசத்தா ம்	வரி	விதித்ததாகேவா,	அல்ல ,	விதிக்கிறதாகேவா	நான்
ேகள்வி ற்றேத	இல்ைல.	நம் ைடய	நகரத்தில்	அப்ப ப்பட்ட	வரிேய	கிைடயா ’
என்றார்.

அைதக்	ேகட்ட	மகாராஜன்,	"நீங்கள்	ெசால்வ 	நிச்சயந்	தானா?	உங்க க்
ேவண் மானால்,	அவகாசம்	ெகா க்கிேறன்.	நீங்கள்	ேபாய்	உங்க க் க்	கீேழ
இ க் ம்	சிப்பந்திகள்	என்ெனன்ன	வரிகள்	விதித்தி க்கிறார்கள்	என்பைதக்
ேகட் 	நன்றாகத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	வந் ,	அதன்பிற 	என்	சந்ேதகங்கைள
நிவர்த்தி	ெசய் ங்கள்’’என்றான்.

திவான்	‘'மகாராஜா	இந்த	நகரத்தில்	இன்னின்ன	வரிகள்	ேபாடப்ப கின்றன



என்ப 	எனக் 	மனப்பாடமாகத்	ெதரி ம்.	வரி	விதித் 	வ லிக் ம்	இலாகாைவ
நாேன	ேநரில்	அதிக	ஜாக்கிரைதேயா 	பார்த் 	வ கிேறன்.	ஆைகயால்,	நான்
ெசான்னதில்	சந்ேதகேம	இல்ைல.	நம் ைடய	ராஜ்ஜியத்தில்	இறந் 	ேபாகிற
மனிதர்க க் ,	அதாவ 	பிணங்க க் 	வரி	விதிக்கப்ப வேத	இல்ைல.
அப்ப ப்பட்ட	பரம	அசம்பாவிதமான	காரியம்	எ ம்	நான்	இ க் ம்	வைரயில்
தங்க ைடய	நகரத்தில்	நடக்கா 	என்பைதத்	தாங்கள்	நிச்சயமாக	எண்ணிக்
ெகாள்ளலாம்’’என் 	அ த்தமாகக்	 றினார்.

அரசன்	:	( ரளியாகப்	 ன்னைக	ெசய் )	ஐயா!	நம் ைடய	ஊ க் 	வடக்கில்
இ க் ம்	 காட் க் ப்	ேபா ம்	வழிேயா 	நீங்கள்	எப்ேபாதாவ
ேபான ண்டா?

திவான்	:	நான்	ேபானதில்ைல.	

அரசன்	:	அந்தப்	பாைதயில்	 காட் க் ப்	பக்கத்தில்	ஒ 	 ங்கன்	சாவ
கட்டப்பட் க்கிற .	அதில்	இரண் 	ேசவகர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	 காட் க் ப்
ேபா ம்	ஒவ்ெவா 	பிணத்திற் ம்	ஒ 	பணம்	வரி	ெகா க்காவிட்டால்,	பிணத்ைத
விடக் டா 	என் 	திவா ைடய	உத்தர 	ஆயி க்கிறதாம்.	அவர்கள்
அ ேபாலேவ	ஏெழட் 	வ ஷகாலமாக	வரி	வ லித் 	வ கிறார்களாம்.

திவான்:	(அடக்க	இயலாத	வியப்பைடந் )	ஒ 	நா ம்	அப்ப 	இரா .	நான்
இங்ேக	திவானாக	வந் 	பத் 	வ ஷ	கால	மாகிற .	அப்ப ப்பட்ட	ஏற்பா
ெசய்தி ந்தால்	நான்தாேன	அைதச்	ெசய்தி க்க	ேவண் ம்.	நான்	நிச்சயமாகத்
ணிந் 	ெசால் ேவன்.	அ 	தப்பான	சங்கதி	-	என்றார்.

மகாராஜன்	"இேதா	இந்த	ரசீைதப்	பார்த் ச்	ெசால் ங்கள்’’என் 	தாம்	வாங்கி
வந்த	இரசீைதக்	ெகா க்க,	அைத	ஆவேலா 	வாங்கிப்	பார்த்த	திவான்	பிரமித்
அப்ப ேய	ஸ்தம்பித் ப்	ேபாய்	"என்ன	ஆச்சரியம்	இ ?	யாேரா	மைறவிலி ந்
இவ்வித	மான	ேமாசத்ைத	நடத் கிறார்கள்	ேபாலி க்கிற .	நான்	உ தி	யாகச்
ெசால் கிேறன்.	இ 	என்னால்	அ மதிக்கப்பட்ட	காரியேம	அல்ல.	அ மன்றி,
இதில்	இன்ெனா 	 க்கியமான	விஷய ம்	இ க்கிற .	இந்த	ரசீதில்
காணப்ப ம்	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	என்ற	 த்திைர	தாங்கள்	எப்ேபா ம்
எல்லா	தஸ்தாேவஜிக க் ம்	ைவத்த ப் ம்	தங்க ைடய	பிரியமான
த்திைரயல்லவா?	இைத	அந்த	ேமாசக்காரன்	அபகரித் 	இந்த	ரசீ க்

உபேயாகப்ப த்திக்	ெகாண் க்கிறாேன'’என்றார்.

மகாராஜன்	வியப் ம்,	ேகாப ம்	அைடந் 	‘'என்ன	திவாேன!	இந்த	 த்திைரைய



நான்	பிரியமாக	ைவத் க்ெகாண் 	எல்லா	தஸ்தாேவஜிக க் 	உபேயாகிப்பதாக
உங்க க் 	யார்	ெசான்ன ?	என்னிடம்	மகாராஜன்	என்ற	 த்திைர	இல்லாமல்
ேபாய்விட்டதா?	உங்களிடத்திலி ந் 	வ ம்	தஸ்தாேவஜிகளில்	இந்த	 த்திைர
இ ந்தைதப்	பார்த் ,	நீங்கள்	இந்தப்	பைழய	காலத் 	 த்திைரையப்	பிரியமாக
ைவத் 	உபேயாகிக்கிறீர்கள்	என்றல்லவா	நான்	இ வைரயில்	நிைனத்தி ந்ேதன்.
நீங்கள்	ெசால்வ 	ஆச்சரியகரமாக ம்	ேவ க்ைகயாக ம்
இ க்கிறேத!’’என்றான்.

திவான்	"எனக் ம்	அப்ப ேயதான்	இ க்கிற .	இ க்கட் ம்.	யாேரா	ேசவகர்கள்
காட் ற் ப்	பக்கத்தில்	இ ந் 	இந்த	ரசீைதக்	ெகா த்ததாகத்	தங்க க் ச்

ெசய்தி	வந்தி க்கிறதல்லவா.	அந்தச்	ேசவகர்கைள	உடேன	வரவைழத்
விசாரிப்ேபாம்.	இவ்வித	ரசீ கள்	அடங்கிய	 ஸ்தகங்கைள	அவர்க க் 	யார்
ெகா க்கிறார்கள்	என்பைத ம்,	அவர்கள்	வ லிக் ம்	பணத்ைத	யாரிடம்
ெச த் கிறார்கள்	என்பைத ம்,	அவர்க ைடய	சம்பளத்ைத	அவர்க க் 	யார்
ெகா க்கிறார்கள்	என்பைத ம்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் ,	அதிலி ந்
உண்ைமையக்	கண் 	பி க்கலாம்’’	என் 	 றி	அ கிலி ந்த	ேசவகர்க ள்
ஒ வைனஅைழத் 	 காட் ச்	 ங்கன்	சாவ யிலி க் ம்	ேசவகர்கைள	உடேன
அைழத் 	வ ம்ப 	உத்தர 	ெசய்தார்.	அந்தச்	ேசவகன்	உடேன	 றப்பட் 	நிரம்ப ம்
ரிதமாகச்	ெசன் 	கால்நாழிைக	ேநரத்தில்	 ங்கன்	சாவ ச்	ேசவகர்கைள

அைழத் க்	ெகாணர்ந் 	மகாராஜ க்ெகதிரில்	நி த்தினான்.	திவான்
அவர்க ள்	ஒ வைனப்	பார்த் 	"நீ	என்ன	ேவைல	ெசய்கிறவன்?’’என்றார்.

ேசவகன்	எஜமாேன!	நா ம்	என்ேனா 	 ட	இேதா	இ க் ம்	இன்ெனா வ ம்
காட் ச்	சங்கன்	சாவ யில்	வரி	வ ல்	ெசய்கிற	ேசவகர்கள்.

திவான்:	நீங்கள்	எவ்விதமான	வரி	வ ல்	ெசய்கிறீர்கள்?

ேசவகன்;	 காட் க் ள்	ேபா ம்	ஒவ்ெவா 	பிணத் க் ம்	ஒவ்ெவா 	பணம்
வ ல்	ெசய்கிேறாம்.

திவான்:	உங்கைள	யார்	நியமித்த ?

ேசவகன்:	ெரவினி தாசில்தார்.

திவான்:அவ ைடய	கச்ேசரி	எங்ேக	இ க்கிற ?

ேசவகன்:ேமலக்	ேகாட்ைட	வாச க் ப்	பக்கத்தில்	இ க்கிற .



திவான்:அவ ைடய	ெபயர்	என்ன	ெவன்ப 	உனக் த்	ெதரி மா?
ேசவகன்:	ெதரியா .

திவான்:	உங்க க் 	ேவண் ய	 ஸ்தகங்கைள	யார்	ெகா க்கிற ?

ேசவகன்:	அந்தத்	தாசில்தார்தான்.



திவான்:	நீங்கள்	வ ல்	ெசய் ம்	வரிப்	பணங்கைள	அவரிடம்தான்	ெச த்தி
வி கிறதா?

ேசவகன்:	ஆம்.

திவான்:	உங்க ைடய	சம்பளத்ைத	மாதா	மாதம்	நீங்கள்	யாரிடமி ந் 	ெபற் க்
ெகாள் கிற ?

ேசவகன்:அந்தத்	தாசில்தாரிடம்தான்	ெபற் க்	ெகாள் கிற .

திவான்:இந்த	வரி	எவ்வள 	காலமாய்	வ லிக்கப்ப கிற ?	
ேசவகன்: மார்	எட் 	வ ஷ	காலமாய்	வ லிக்கப்ப கிற .
திவான்:இந்த	வரிைய	அந்தத்	தாசில்தாேர	ஏற்ப த்தினாரா?	
ேசவகன்:அந்த	விஷயத்ைத	நான்	நிச்சயமாகச்	ெசால்ல	 யா .	இந்த	வரிைய
இந்த	ஊர்	திவான்	சாேகப்	ஏற்ப த்தியதாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்கள்.
அவ்வள தான்	எங்க க் த்	ெதரி ம்.	மற்ற	விவரம்	எ ம்	ெதரியா .
திவான்:அந்தத்	தாசில்தாைர ம்	அவ ைடய	கச்ேசரிைய ம்	எங்க க் 	நீங்கள்
காட்ட	 மா?
ேசவகன்:	ஒ	காட் கிேறாம்	-	என்றான்.	

அந்த	வரலாற்ைறக்	ேகட்ட	திவான்	மட்டற்ற	வியப் ம்	கலக்க ம்	அைடந்
ந க்கத்ேதா 	மகாராஜைனப்	பார்த் ,	‘'மகாராஜாேவ	இவன்	ெசால்வ 	நிரம்ப ம்
விபரீதமான	தகவலாய்	இ க்கிற .	எனக் க்	கீேழ	இ ந் 	ேவைல	பார்க் ம்
ெரவினி தாசில்தா ைடய	கச்ேசரி	நம் ைடய	அரண்மைனயின்	வட
பாகத்தி ள்ள	என்	கச்ேசரியிேலேய	இ க்கிற .	இ 	ேமலக்ேகாட்ைட
வாச க் ப்	பக்கத்தில்	இ க்கிறெதன் 	இவன்	ெசால் கிறான்.	நான்	உடேன
றப்பட் 	ேநரில்	அங்ேக	ேபாய்ப்	பார்த் 	உண்ைமையத்	ெதரிந் ெகாண் 	வந்
ேச கிேறன்.	தாங்கள்	எனக் 	அ மதி	ெகா ங்கள்’’என்றார்.

அரச ம்	அளவற்ற	பிரமிப் ம்,	கலக்க ம்,	ஆவ ம்	ெகாண் 	‘'சரி;	நா ம்
வ கிேறன்.	அந்த	அதிசயத்ைத	நா ம்	ேநரில்	வந் 	பார்க்கேவண் ம்’’என்
றியவண்ணம்	தம 	ஆசனத்ைத	விட் த்	 யாக	எ ந்தார்.	உடேன	திவான்
தலிய	மற்றவ ம்	 றப்பட,	ஏராளமான	ேசவக	பரிவாரங்கேளா 	மகாராஜன்
தலிேயார்	ேமலக்ேகாட்ைட	வாச க் 	அ கில்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தனர்.	 காட் ச்
ங்கன்	சாவ ச்	ேசகர்கள்	அவ்	விடத்திலி ந்த	ஒ 	பிரம்மாண்டமான



கட் டத்ைதக்	காட்ட,	அதற் ள்	திவான்	 தலிய	எல்ேலா ம்	 ைழந்தனர்.	அந்தக்
கட் டம்	ெவளிப்பார்ைவக் ச்	சிறியதாகக்	காணப்பட்டதானா ம்,	உள்பக்கத்தில்
அ 	ஒ 	ெப த்த	அரண்மைனேபால	அைரக்கால்மயில்	நீள	அகலம்	பரவிய
ெகட் யான	கட் டமாக	இ ந்த .	அதன்	உள்பக்கம்	 ம்	சிறிய	சிறிய
மண்டபங்களாகப்	பிரித் க்	கட்டப்பட் ந்த .	அத்தைகய	மண்டபங்கள்
ற் க்கணக்கில்	காணப்பட்டன.	ஒவ்ெவா 	மண்டபத்தின்	 ன் றத்தி ம்	"

தண்ணீர்	இலாகா’'	"ெதாழில்	வரி	இலாகா”	“உத்திேயாக	வரி	இலாகா’'	‘'பிண	வரி
இலாகா’’	‘’திவான்	ெலாடபட	சிங்	 த்திைர	வரி	இலாகா'’என்ற	விலாசங்கள்
எ தப்பட் ந்தன.	அங்ேக	காணப்பட்ட	மண்டபங்களில்	அவ்வா
ற் க்கணக்கான	ெவவ்ேவ 	இலாகாக்கள்	இ ந்தன;	ஒவ்ெவா 	மண்டபத்

தி ம்	 மார்	இ 	 மாஸ்தாக்க ம்,	அவர்க க் த்	தைலவர்	ஒ வ ம்
காணப்பட்டனர்.	எல்லா	மண்டபங்க க் ம்	இைடயில்	ந நாயகம்	ேபால	விளங்கிய
பிரம்மாண்டமான	ஒ 	ெபரிய	மகாலில்	திண் 	திவா கள்	நிைறந்த	உன்னதமான
ஆசனத்தின்	மீ 	ெரவினி 	தாசில்தார்	ஆடம்பரமாக	அமர்ந்தி ந்தார்.
அவ க்க கில்	ைக	கட் 	வாய்	 ைதத் 	எண்ணிக்ைகயற்ற	 மாஸ்தாக்க ம்,
ேசவகர்க ம்	வணக்கமாக	நின் 	ெகாண்	 ந்தனர்.	அவ ைடய	ஆசனத்திற்
ேமல்	காணப்பட்ட,	 த் க்	 ஞ்சங்கள்நிைறந்த	பங்காைவப்	பல	ேசவகர்கள்
இ த் க்	ெகாண் ந்தனர்.	ேவ 	சிலர்	விசிறி,	ெவண்சாமைர	 தலியவற்ைற
ைவத் 	வீசிக்ெகாண் ந்தனர்.

மகாராஜ ம்,	திவா ம்,	மற்றவர்க ம்	அந்த	இடத்ைத	அைடயேவ	அவர்கள்
இன்னார்	என்பைத	அறிந் ெகாண்ட	தாசில்தார்	 தலிய	எல்ேலா ம்	 பிெரன்
எ ந் 	நிரம்ப ம்	பணிவாகக்	 னிந் 	மகாராஜன்	 தலிேயா க் 	நமஸ்காரம்
ெசய் 	ைககட் 	மரியாைதயாக	நின்றனர்.	தாம்	அந்த	சமஸ்	தானத்திற்
வந்தபின்	ஒ 	நாளாகி ம்	அந்த	இடத்திற் 	வந்ேத	அறியாத	திவான்	ெப
வியப் ம்	பிரமிப் ம்	அைடந் 	ெசாப்பனத்தில்	நடப்பவர்ேபால்	மாறிப்ேபானார்.	தாம்
அதற் 	 ன்	இ ந்த	கவர்னர்	ெஜனர ைடய	கச்ேசரி	 ட	அவ்வள
பிரம்மாண்டமாக	இ ந்ததாக	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.	அந்தத்	தாசில்தாரின்
கச்ேசரிக் 	 ன்,	கவர்னர்	ெஜனர ைடய	கச்ேசரி,	ம ண் 	ேராட் ள்ள	ெபரிய
ெவள்ைளக்காரர்களின்	கம்ெபனிக் 	அ கில்	காணப்ப ம்
ெமாச்ைசக்ெகாட்ைடச் ண்டல்	விற் ம்	அங்கா க்	கைடேபால	இ ந்த 	என்ேற
ற	ேவண் ம்	என் 	அவர்	நிைனத்தார்.	அந்த	மகா	ஆச்சரியகரமான	இராஜாங்க

நிர்வாக	அைமப்ைபக்	கண்ட	திவா ம்	மகாராஜ ம்	வாய்திறந் 	ேபச ம்
இயலாதவர்களாய்	ஸ்தம்பித் 	சிறி 	ேநரம்	அப்ப ேய	நின் 	விட்டனர்.	உடேன
திவான்	தமக்ெகதிரில்	நின்ற	ெரவினி தாசில்தாைர	ேநாக்கி	"ஐயா!	நீர்	யார்?"
என்றார்.



தாசில்தார்:	நான்	ெரவினி 	தாசில்தார்.	
திவான்:	உம் ைடய	ெபயெரன்ன?	
தாசில்தார்:	என்	ெபயர்	கரண் கர்	தபேர.	
திவான்:	உம் ைடய	ெசாந்த	ஊர்	எ ?	
தாசில்தார்:	இ தான்.	
திவான்:	உமக் 	என்ன	சம்பளம்?	
தாசில்தார்;	மாசம்	ஒன் க் 	 .100.
திவான்:	நீர்	எவ்வள 	காலமாக	இந்த	ேவைலையப்	பார்த் 	வ கிறீர்?
தாசில்தார்:	 மார்	பத் 	வ ஷ	காலமாக	நான்	இந்த	ேவைல	பார்த் 	வ கிேறன்.
திவான்:	உம்ைம	இந்த	ேவைலக் 	நியமித்த 	யார்?	தாசில்தார்;	இந்த
சமஸ்தானத் 	திவான்	சாயப்	நியமித்தார்கள்.	
திவான்:	நீர்	இந்த	ஊர்	திவாைன	ேநரில்	பார்த்தி க்கிறீரா?
தாசில்தார்:	நான்	இ வைரயில்	பார்த்ததில்ைல.	தாங்கள்	தான்	திவான்	சாயப்
என் 	இப்ேபா 	சிலர்	ெசான்னதிலி ந் 	ெதரிந் ெகாண்ேடன்.
திவான்:	இந்த	ேவைல	உமக் க்	கிைடத்தேபா ,	உமக் 	யார்	தாக்கீ
ெகா த்தார்கள்?
தாசில்தார்:	நான்	ப த் 	பரீட்ைசயில்	 தல்	வ ப்பில்	ேதறி,	திவான்	சாயப்
கச்ேசரியில்	உத்திேயாகத்திற்காக	 யற்சி	ெசய்ேதன்.	அங்ேகயி ந்த	யாேரா	ஒ
ேசவகர்	 திதாக	ெரவினி 	தாசில்தார்	உத்திேயாகம்	ஒன்ைற
உண்டாக்கப்ேபாகிறார்கள்என் ம்,	நான்	விண்ணப்பம்	எ திக்ெகா த்தால்,	தான்
அைதக்	ெகாண் ேபாய்	திவானிடம்	ெகா ப்பதாக ம்	ெசான்னார்.	நான்	உடேன
விண்ணப்பம்	எ திக்ெகா த்ேதன்.	அதற் 	சில	தினங்	க க் ப்	பிற 	தபால்
லமாக	எனக் 	நியமன	உத்தர 	வந்த .	அ 	 தல்	நான்	இந்த	இடத்தில்

இ ந் 	ேவைல	பார்த் 	வ கிேறன்.

திவான்:	அந்த	உத்தரைவக்	காட்ட மா?
தாசில்தார்:	(தம 	ேமைஜக் ள்ளி ந்த	உத்தரைவத்	ேத 	எ த் க்ெகா த் )
இேதா	இ க்கிற 	பா ங்கள்	-	என்றார்.
அந்த	நியமன	உத்தரைவ	திவான்	வாங்கிப்	பார்க்க,	அதில்	தம
ைகெய த்ைதப்ேபாலேவ	ஒ 	ைகெய த் 	காணப்பட்ட .	திவான்	ெலாடபட	சிங்
பக ர்	என்ற	 த்திைர ம்	ைவக்கப்	பட் ந்த .	அைதப்	பார்த்த	திவான்
தி க்கிட் 	ந ந ங்கிப்	பிரமித் 	அைத	அரசனிடம்	ெகா க்க,	அவன்	அைத
வாங்கிப்	ப த் ப்	பார்த் விட் 	வாய்ேபசா	ஊைமேபால்	நின் விட்டான்.

திவான்:	(ம ப ம்	தாசில்	தாைரப்	பார்த் )	ஐயா!	தாசில்தார்	ேவைலக்
விண்ணப்பம்	எ திக்	ெகா க் ம்ப 	உம்மிடம்	ெசான்ன	ேசவக ைடய
அைடயாளம்	உமக் 	இப்ேபா 	ெதரி மா?



தாசில்தார்;	அதன்	பிற 	இப்ேபா 	பத் வ ஷ	காலம்	ஆய்	விட்ட .	எத்தைனேயா
ெஜவான்கள்	வ கிறார்கள்,	ேபாகிறார்கள்.	எல்ேலா ம்	ஒேரவிதமான	உைடகள்
அணிந்தி க்கிறார்கள்.	ஆைகயால்	அவர்	இன்னார்	என் 	நான்	இப்ேபா 	கண்
பி ப்ப 	சாத்தியமில்ைல.

திவான்:	இத்தைன	இலாகாக்க ம்	நீர்	வந்த	ேபாேத	இ ந்தனவா?

தாசில்தார்:இல்ைல;	நான்	வந்த	ேபா 	நாைலந் 	இலாகாக்கள்தான்	இ ந்தன.
இந்தக்	கட் ட ம்	சிறியதாக	இ ந்த .	நான்	வந் 	ேவைல	ஒப் க்ெகாண்ட	பிற
அ க்க 	திவான்	சாயப்பினிடத்திலி ந் 	தபாலில்	எனக் 	உத்தர 	வ ம்.
இன்னின்ன	 திய	வரிகள்	ஏற்ப த்தி	இ ப்பதாக ம்,	அதற் ேவண் ய
கட் டங்கைளக்	கட் 	சிப்பந்திகைள	நியமித் 	அைத	நடத் ம்ப 	அந்த	உத்தரவில்
விவரமான	விதிக ம்	விவரிப் க ம்	இ க் ம்.	அதன்ப 	நான்	நிைறேவற்றி
ைவப்ேபன்.	அம்	மாதிரி	இந்தப்	பத் 	வ ஷகாலத்தில்	175	இலாகாக்கள்	என்னால்
ஸ்தாபிக்கப்பட் க்கின்றன.

திவான்:எல்லா	இலாகாக்களி ம்	ெமாத்தத்தில்	எத்தைன	சிப்பந்திகள்
இ க்கிறார்கள்.

தாசில்தார்:	3748	சிப்பந்திகள்	இ க்கிறார்கள்.	

திவான்:	இந்த	நிர்வாகத்தில்,	ெமாத்தத்தில்	வ ஷ	வ மானம்,	ெசல ,	ஆதாயம்
எவ்வள 	என் 	ெசால்ல மா?	தாசில்தார்:	ஓ!	ெசால்ல ம்.	வ லா ம்
ஒவ்ெவா 	ைபசா க் ம்,	ெசலவா ம்	ஒவ்ெவா 	ைபசா க் ம்	கணக்
கண்ணா ேபால	ஒ ங்காக	ைவக்கப்பட் க்கிற .	வ ஷத்திற் 	வ ஷம்
வ மான ம்,	ெசல ம்,	மிச்ச ம்	ெப கிக்	ெகாண்ேட	ேபாகின்றன.	நான்	வந்த
தல்	வ ஷத்தில்	வ மானம்	 க்கால்	ல ம்	 பாய்.	ெசல 	எண்ணாயிரம்
பாய்;	ெசல 	ேபாக	பாக்கி	மிச்சம்.	ேபான	வ ஷத்தில்	ெமாத்த	வ மானம்
ப்பத்ைதந் 	ல ம்.	ெசல 	ஒ 	ல ம்.	ெசல 	ேபாக	பாக்கி	மிச்சம்.

திவான்:	வ லா ம்	பணத்ைதெயல்லாம்.	நீங்கள்	எங்ேக	ைவக்கிற ?	ஆள்
மாகாணங்களின்	ெசலைவ	யார்	ெசய்கிற ?	மிச்சப்பணத்ைத	என்ன	ெசய்கிற ?

தாசில்தார்:	இேதா	எனக் ப்	பக்கத்தில்	ஒ கஜானா	இ க்கிற .	ஒவ்ெவா
இலாகாவி ம்	அன்றன் 	வ லா ம்	வ மானம்	மாைலக் ள்	இந்த
கஜானா க் 	வந் 	ேசர்ந் வி ம்.	சிப்பந்திகளின்	சம்பளம்,	என் ைடய	சம்பளம்,



மற்ற	ெசல கள்	எல்லாம்	இவ்விடத்தில்	என் ைடய	அ மதியின்ேமல்	ெகா க்கப்
ப ம்.	மிச்சப்ப ம்	ெதாைக	வ ஷ	ெமல்லாம்	இங்ேகேய	இ க் ம்.	ஒவ்ெவா
வ ஷ	 வி ம்,	மிச்சப்ப ம்	ெதாைகைய	திவான்	சாயப் ைடய	ேசவகர்கள்
வந் 	பாராேவா 	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாவார்கள்.	அந்தத்	ெதாைகைய	திவான்
சாயப்ெபற் க்ெகாண்டதாக	அவ ைடய	ைகெய த் 	 கர்	உள்பட	ரசீ 	வந்
ேச ம்.

திவான்:	( ற்றி ம்	கலங்கி	பிரமித் ப்ேபாய்)	இந்த	ஒன்ப 	வ ஷ	காலமாய்
திவா க் 	அ ப்பப்பட்டெதாைககளின்	ெமாத்தம்	எவ்வள ?	அவரால்	அ ப்பட்ட
ரசீ கள்	எங்ேக?

தாசில்தார்:	(கணக்ைகப்பார்த் )	இந்த	ஒன்ப 	வ ஷ	காலத்தில்	திவான்	சாயப்
கச்ேசரிக் 	அ ப்பப்பட்ட	ெமாத்த	ஆதாயம்	 ன் ேகா ேய	 ப்பத்ைதந்
லட்சத் ப்	பதினாயிரத் 	அ ற் 	 ப்பத்ெதாண்ப 	 பாய்	ஏழணா	நான்
ைபசா	ஆகிற .	இேதா	பா ங்கள்	ஒன்ப 	ரசீ கள்	-	என் 	ரசீ கைள	எ த் க்
ெகா த்தார்.	திவான்	அைவகைள	வாங்கிப்	பார்க்க,	எல்லாவற்றி ம்,	தம
ைகெய த் கைளப்	ேபாலேவ	ைகெய த் கள்	ெசய்யப்பட் ந்தன.
எல்லாவற்றி ம்	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	 த்திைர	 த்தப்பட் ந் .	அந்த
ரசீ கைள	உடேன	அரசன்	வாங்கி	ைவத் க்ெகாண்டார்.

அதன்	பிற 	திவான்	அவ்விடத்திலி ந்த	கணக் கைள	எல்லாம்	எ த்
ஆராய்ச்சி	ெசய் 	பார்த் ,	கஜானாவிலி ந்த	பணங்கைள ம்	ேசாதைன
ெசய்தார்.	கணக் கள்	யா ம்	பரிஷ்காரமாக ம்	ஒ ங்காக ம்
ைவக்கப்பட் ந்தன.	கணக்கில்	காட்டப்பட்டப 	அந்த	நிமிஷத்தில்	எவ்வள
ெதாைக	கஜானாவில்	இ க்க	ேவண் ேமா,	அந்தத்ெதாைக	ஒ 	கா
ைறயாமல்	கஜானாவில்	அப்ேபா 	இ ந்த .

உடேன	திவான்	தாசில்தாைரப்	பார்த் ,	"ஐயா!	ஒவ்ெவா 	வ ஷக்	கைடசியி ம்
மிச்சப்பட்ட	பணத்ைத	எ த் க்	ெகாண் 	ேபான	பாராக்காரர்கள்	இன்னார்
இன்னார்	என்ற	அைடயாளம்	உமக் த்	ெதரி மா?’’என்றார்.

தாசில்தார்,	'’பத் த்	தாசில்தார்கள்	ெசய்யத்	த ந்த	ேவைலைய	நான்	ஒ வேன
பார்த் 	வ கிேறன்.	ேசவகர்கள்	யார்	யார்	வ கிறார்கள்	என்பைதக்	கவனிக்க
எனக் 	அவகாசம்	கிைடயா .	எல்லாப்	பண ம்	திவான்	சாயப்	கச்ேசரிக்
ஒ ங்காய்ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்த 	என்பதற் 	நான்	ரசீ கள்	ெகா த் 	விட்ேடன்.
தங்க ைடய	கச்ேசரிப்	பாராக்காரர்க ைடய	அைட	யாளம்	தங்க க் த்தான்
ெதரியேவண் ம்’’	என்றார்.



அைதக்ேகட்ட	திவான்	கலங்கி	அயர்ந் 	இ ந் 	அப்ப ேய	உட்கார்ந்
ேபாய்விட்டார்.	அவ க் ப்	பக்கத்திேலேய	இ ந் 	எல்லா	வியவகாரங்கைள ம்
கவனித் க்	ெகாண் ந்த	அரசன்	திவாைனப்	பார்த் ,	"என்ன	திவாேன!	நீர்
இப்ேபா 	இந்தத்	தாசில்தாரிடம்	ேகட்ட	ேகள்விகைள	எல்லாம்	கவனித்தால்,
இந்தப்	பத் 	வ ஷ	காலமாய்	இவ்விதமான	கச்ேசரி	ஒன் 	இங்ேக	இ க்கிற
என்பைதேய	நீர்	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல	என்ப 	பரிஷ்காரமாக	விளங் கிற .
அ மன்றி,	இவர்களால்	இந்த	ஒன்ப 	வ ஷ	காலமாக	அ ப்பப்பட்ட	மிச்சப்பண
ெமல்லாம்	நம் ைடய	கஜானாவிற் 	வந் 	ேசரவில்ைல	என்ப ம்	பரிஷ்காரமாகத்
ெதரிகிற .	அ மின்றி	உமக் த்	ெதரியாமல்	யாேரா	உம் ைடய	ைகெய த்ைதப்
ெபற் 	ஏராளமான	உத்தர கைளப்	பிறப்பித் 	வ வதாக ம்	ெதரிகிற ’’
என்றான்.

திவான்	சிறி 	ேநரம்	திைகத் த்	தி டைனப்ேபால்	விழித் ,	"நான்	ஒவ்ெவா
தாக்கீைத ம்	கவனித் ப்	ப த்ேத	ைகெய த் ச்	ெசய்கிேறன்.	ஆைகயால்
இங்ேக	வந்தி க் ம்	உத்தர களில்	காணப்ப ம்	ைகெய த் கெளல்லாம்
என்னால்	ெசய்யப்	பட்டைவேய	அல்ல.	யாேரா	சிலர்	மைறவாக	இ ந் ெகாண்
இந்த	பிரம்மாண்டமான	ேமாசத்ைத	நடத்திக்ெகாண் 	ேபாகிறதாகத்	ெதரிகிற .
இவர்களால்	விதிக்கப்ப ம்	வரிகள்	உலகத்தில்	ேவேற	எவரா ம்	விதிக்கப்படாத
அதிசயமான	வரிகளாக	இ ப்பெதான்ேற,	நான்	இதில்	சம்பந்தப்படவில்ைல
என்பைத	பரிஷ்காரமாக	ெமய்ப்பிக் ம்.	இவர்களால்	அ ப்பப்பட் க் ம்	பணம்
நம் ைடய	கஜானாவிற் 	வந் 	ேசரேவ	இல்ைல.	எனக் த்	தாங்கள்	எட்
நாள்கள்	வைரயில்	வாய்தா	ெகா த்தால்,	நான்	பிரயத்தனப்	பட் ,	உண்ைமையக்
கண் 	பி த் வி கிேறன்’’என்றார்.

அரசன்,	"சரி;	நீர்	ேகட் க்	ெகாள் கிறப 	உமக் 	வாய்தா	ெகா த்தி க்கிேறன்.
அதற் ள்	நான்	இந்த	வரலாற்ைற	எல்லாம்	கவர்னர்	ெஜனர க் 	எ தி
அவ ைடய	உத்தரைவப்	ெப கிேறன்.	இந்தப்	 திய	கச்ேசரிைய	 ப்	 ட்
அரக் 	 த்திைர	ைவத் 	காவல்	ேபா ங்கள்.	இங்ேக	இ க் ம்	தாசில்தார்,	மற்ற
சிப்பந்திகள்	எல்ேலாைர ம்,	விசாரைண	 கிற	வைரயில்பந்ேதாபஸ்தான
இடத்தில்	ைவ ங்கள்’	என் 	கட்டைள	பிறப்பித் விட் த்	தம 	அரண்மைனக் ப்
ேபாய்விட்டான்.

அங்கி ந்த	தாசில்தார்	 தலிய	எல்லா	உத்திேயாகஸ்தர்க ம்	இதர	சிப்பந்திக ம்
உடேன	சிைறப்ப த்தப்	பட்டார்கள்.	அந்தக்	கச்ேசரி ம்	 க்காவல்	ேபாடப்ெபற்ற .
அரசன்	அந்த	அதிசயமான	விவரங்கைளெயல்லாம்	கண் 	கவர்னர்	ெஜனர க்
ஓர்	அவசரமான	க தம்	எ திய ப்பிவிட் 	அவர 	 ைவ	ஆவேலா
எதிர்பார்த்தி ந்தார்.	திவாேனா	இர 	பகல்	 ங்காம ம்,	தண்ணீர்	அ ந்தாம ம்



அேத	விசாரமாக ம்	கவைலயாக ம்	இ ந் 	 ம்பாய்	ெமலிந் 	ேபானதன்றி,
தம்மாலான	வைர	பிரயத்தனம்	ெசய் 	அதன்	உண்ைமையக்	கண் பி க்க
யன்றெதல்லாம்	எள்ளள ம்	பலிக்காமேல	ேபாயிற் .	கவர்னர்	ெஜனர ைடய

ம ெமாழி	கிைடத்த .	திவான்	தம் ைடய	கச்ேசரியிலி ந் 	அ ப்பப்
பட்டாரானா ம்,	அவர்	எப்ேபா 	 தல்	அந்த	சமஸ்தானத்தில்	 ேயறினாேரா
அ 	 தல்	அந்த	சமஸ்தானத் 	ஜனங்க ள்	ஒ வர்	ஆகி	விட்டைமயால்,	அவர்
ஏேத ம்	 ற்றம்	ெசய்தி ந்தால்,	அவைர	அந்த	சமஸ்தானத் ச்	சட்டங்களின்ப
ேயச்ைசயாய்	தண் க்க	மகாராஜ க் 	அதிகாரம்	உண்ெடன் ம்,	அவைர

சட்டப்ப 	மகாராஜன்	நடத்திக்ெகாள்ளலாம்	என் ம்	கவர்னர்	ெஜனரல்
எ திவிட்டார்.	திவான்	ேகட் க்ெகாண்டப 	எட்டாவ நாள்	 கிற	வைரயில்
அரசன்	ெபா த்தி ந் ,	ஒன்பதாவ நாள்	தம 	சைபையக்	 ட் த்	தா ம்	வந்
ஆசனத்தில்	அமர்ந் 	ெகாண்டார்.	அந்த	அற் தமான	வழக் 	எப்ப

ம்என்பைத	அறி ம்	ெபா ட் 	அந்த	நகரத் ஜனங்கள்	எல்ேலா ம்
இல க்கணக்கில்	வந் 	சபா	மண்டபத்திற் 	எதிரில்	ெந ங்கி	நின்றனர்.
திவா ம்,	ெரவினி தாசில்தார்	 தலிய	மற்ற	ைகதிகள்	எல்ேலா ம்	அைழத்
வந் 	வரிைசயாக	நி த்தப்பட்டனர்.	உடேன	அரசன்	திவாைன	ேநாக்கி	‘'என்ன
திவாேன	உண்ைமையக்	கண் 	பி த்தீரா’’	என்றான்.

ம்பி ம்	ேகவலமாக	ெமலிந் 	நைடபிணம்	ேபாலக்	காணப்பட்ட	திவான்,
'’மகாராஜாேவ!	நான்	என்னாலான	பிரயத்தனங்கைள	எல்லாம்	ெசய்
பார்த் விட்ேடன்.	உண்ைமஇன்னெதன	விளங்கவில்ைல.	இந்தத்	தாசில்தார்
தலிய	ைகதிக ம்,	எனக் க்	கீழ்	ேவைல	ெசய் ம்	இன் ம்	சில ம்	ேசர்ந்

ெகாண் 	இம்மாதிரி	தந்திரம்	ெசய் 	என்	ைகெய த்ைதப்	ேபாலப்	ெபாய்க்
ைகெய த்திட் 	ரசீ க ம்,	உத்தர க ம்	தயாரித் 	ைவத் க்ெகாண்
எல்லாப்	பணத்ைத ம்	தங்க க் ள்	பங்கிட் க்ெகாள் கிறார்கள்	என்பேத
என் ைடய	அபிப்பிராயம்.	தாங்கள்	என் ைடய	வீட்ைடச்	ேசாதைன	ேபாட் ப்
பார்க்கச்	ெசய்தால்,	அவ்விடத்தில்	எவ்வள 	ெபா ள்	இ க்கிற 	என்ப ம்,	நான்
இந்தப்	பணத்ைத	அபகரித்தி க்கிேறனா	என்ப ம்	ெதரிந் 	ேபாம்"	என்றார்.

உடேன	அரசன்	தாசில்தாைரப்	பார்த் 	"நீர்	என்ன	ெசால் கிறீர்கள்?’	என்றார்.

தாசில்தார்	"நானாவ ,	எனக் க்	கீ ள்ள	சிப்பந்திகளாவ 	எவ்விதமான
ற்ற ம்	ெசய்ததாக	யா ம்	ெமய்ப்பிக்கவில்ைல.	எல்லாவற்றிற் ம்

கணக் க ம்,	திவான்	சாயப்பி ைடய	தாக்கீ க ம்	இ க்கின்றன.	நாங்கள்
ஊ க் ள்	சர்க்கார்	கட் டத்தில்	சர்க்கார்	உத்தரவின்ப 	எங்கள்	கடைமகைளச்
ெசய்ேதாேமயன்றி	எவ்வித	 ற்ற ம்	ெசய்யவில்ைல.	நாங்கள்	ஒ 	பாவத்ைத ம்
அறிேயாம்’’என்றார்.



அைதக்	ேகட்ட	மகாராஜன்	ெவ ேநரம்	வைரயில்	ஆழ்ந் 	ேயாசைன	ெசய்தபின்
ேபசத்ெதாடங்கி,	"இதற் ன்	இ ந்த	சிப்பந்திகள்	தம 	ேவைலைய	ஒ ங்காகச்
ெசய்யவில்ைல	என் 	நான்	கவர்னர்	ெஜனர க் 	எ தி,	மகா	ேமதாவி ம்	சட்ட
நி ண மான	இந்த	மனிதைர	வரவைழத் 	திவானாக	நியமித் ,	இனி
நம் ைடய	ராஜ்ஜிய	நிர்வாகம்	ஒ ங்காக ம்	நீதியாக ம்	நைடெப ம்	என்
எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	 ன் 	சிப்பந்திகள்	ெசாற்ப	ெசாற்பமாகத்
தி னார்கள்.	அவர்கள்	இன்னின்னார்	என்ப ம்	எளிதில்	ெதரிந்த .	இப்ேபா
ஜனங்	க ைடய	ெபா ைள	இவ்வள 	அபரிமிதமாகக்	ெகாள்ைளய க்கிற
இன்னார்	என்ப 	ெதரியேவ	இல்ைல.	அவர்கள்	தாசில்தார்	 தலிய
உத்திேயாகஸ்தர்கைள	நியமித் ,	ெசாந்தக்	கட் டம்	கட் ,	பட்டப்பகலில்	நாற்காலி
ேமைஜகள்	ேபாட் க்ெகாண் 	பங்கா	விசிறி	ெவண்சாமரம்	 தலிய	விேசஷ
மரியாைதக டன்ேகா 	ேகா யாய்	எல்லா	ஜனங்க ம்	அறியக்
ெகாள்ைளய க்கிறார்கள்;	ஆனால்	எல்லா	வர 	ெசல 	ஆதாயங்க க் ம்	ஓர்
இம்மியள ம்	பிசகாமல்	கணக் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்;	எல்லா	வற்றிற் ம்
தாக்கீ க ம்	சட்ட	ஆதார ம்	காட் கிறார்கள்.	இவ்	விதமான	இந்திரஜாலக்
ெகாள்ைள	இந்த	உலகத்தில்	ேவேற	எந்த	ேதசத்தி ம்	இறந்தகாலம்,	நிகழ்காலம்,
வ ங்காலம்	ஆகிய	எதி ம்	நடக்கத்	த ந்தேதயல்ல.	ஆனால்	இன்னார்தான்
இதற் 	உத்தரவாதி	என்ப 	இன்னம்	ெதரியவில்ைல.	தக்க	சாட்சிகைளக்
ெகாண் 	ெமய்ப்பிக்காமல்,	எவர்	மீ ம்	எந்தக்	 ற்றத்ைத ம்	 மத் வ 	சட்ட
விேராதமாைகயால்,	தாசில்தார்	 தலிய	சிப்பந்திகள்	எல்ேலாைர ம்	நாம்
வி தைல	ெசய்தி க்கிேறாம்.	இவர்களால்	ஏற்ப த்தப்பட்ட	வரிகைளெயல்லாம்
இன் 	 தல்	நீக்கிவிட்ேடாம்.	இவர்க ைடய	சச்ேசரிக்	கட்டடத்ைத ம்	அதற்
ள்ளி க் ம்	ெபா ள்கைள ம்	சர்க்கா க் ச்	ெசாந்தமாக்கிக்	ெகாள்கிேறாம்.

இ 	சம்பந்தமாக	இந்த	திவானினால்	பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள	சகலமான
தஸ்தாேவஜுக ம்,	ரசீ க ம்	உண்ைம	யிேலேய	இவரால்தான்	அ ப்பப்பட்டைவ
என்பதற் ப்	ேபா மான	சாட்சியம்	இல்ைல.	அ மன்றி	இந்தப்	பத்
வ ஷகாலமாக	இவ ைடய	நடத்ைதைய ம்	நாணயத்ைத ம்	நாம்	ரகசியத்தில்
கவனித் 	வந்ததில்,	இவர்	இத்தைகய	பிரம்	மாண்டமான	ெகாள்ைளயில்	இறங்கி
இ ப்பாெரன் 	நிைனப்பதற் 	என்	மனம்	சம்மதிக்கவில்ைல.	ஆயி ம்,	இந்த
சமஸ்	தானத்தின்	சர்வ	அதிகாரத்ைத ம்	நான்	இவைர	நம்பி	இவரிடம்
ஒப் வித்தி க்ைகயில்	இவ ைடய	கண்ணிற்ெகதிரில்	இப்ப ப்	பட்ட	அபாரமான
பகல்	ெகாள்ைள	நடப்பைத	இவர்	கண் 	பி க்காமல்	அஜாக்கிரைதயாக	இ ந்த
இவர்மீ 	ெப த்த	 ற்றமாகிற .	இதனால்	ெபா 	ஜனங்கள்	ேகா க்கணக்கில்
ெபா ள்	நஷ்டத்திற் ம்	இதர	 ன்பங்க க் ம்	இலக்காகி	இ க்கிறார்கள்.	இவர்
சம்பந்தப்பட்ேடா,	அல்ல ,	இவ ைடய	அஜாக்கிரைதயினாேலா	நடந் ள்ள
இவ்வள 	ெபரிய	அட் ழியத்திற் 	இவைர	மன்னித் 	வி வ 	தவ .



ஆைகயால்	இந்த	திவா க் 	நாம்	பத் 	வ ஷ	காலத்திற் க்	க ங்காவல்
தண்டைன	ெகா ப்பேதா ,	இவ ைடய	ெசாத் கள்	 ைத ம்பறி தல்	ெசய்
சர்க்கார்	வசப்ப த்த ம்	உத்தர 	ெசய்கிேறாம்"	என் 	 றி	 த்தான்.

அந்தத்	தீர்மானம்	திவா க் 	இ வி ந்த 	ேபாலாய்	விட்ட .	சகிக்க	இயலாத
ேவதைன ம்	கலக்க ம்	கலவர ம்	ேதான்றி	அவைர	வைதக்கலாயின.	அவர
உடம் 	ைக	கால்கள்	யா ம்	ெவட	ெவட	ெவன் 	ந ங்கிப்பத கின்றன.	ெவட்க ம்
க்க ம்	ஒ றத்தில்	ெபாங்கி	எ கின்றன.	 ைள	கி கி 	ெவன்
ழ கிற .	 த்தி	த மா கிற .	நாக் 	 ழறிப்	ேபாகிற .	உடம் 	 பிெரன்

வியர்த் வி கிற .	கண்களில்	கண்ணீர்	த ம் கிற .	அவர்	அப்ப ேய	மயங்கிக்
கீேழ	சாயப்	ேபான	சமயத்தில்	அவ க் ப்	பின்னால்	நின்ற	ேசவகர்கள்	இ வர்
அவர்	கீேழ	விழாதப 	அப்ப ேய	பி த் 	நி த்திக்	ெகாண்டனர்.	உடேன	திவான்
அரசைனப்	பார்த் ,	ெம வான	 ரலில்	ேபசத்ெதாடங்கி,	‘'மகாராஜேன!	எனக் த்
தாங்கள்	ெகா ப்ப 	மகா	ெகா ைமயான	தண்டைன.	தாங்கள்	ஒ
ற்றத்ைத ம்	ெசய்யாதவனான	என்ைனத்	தண் ப்பேதா ,	என்	வீட் ள்ள

என்ைனச்	ேசர்ந்த	நிரபராதிகளான	என்	ஜனங்கைள ம்	தண் க்கிறீர்கள்.	எங்கள்
வீட் ல்	வேயாதிகர்களான	என்	தா ம்,	தகப்பனா ம்	இ க்கிறார்கள்.	ேம ம்	என்
தம்பிமார்,	என்	சம்சாராம்,	தங்ைககள்	 தலிய	 மார்	பத் 	ஜனங்கள்
இ க்கிறார்கள்.	என்	ெசாத் க்கைள	எல்லாம்	பறி தல்	ெசய்தால்,	அவர்கள்
ஏழ்ைம	நிைலைமயைடந் 	பிச்ைச	எ த் த்தான்	ஜீவனம்	ெசய்ய	ேந ம்.	யாேரா
ேமாசக்காரர்கள்	ெசய்த	 ற்றத்திற்காக	என்ைன ம்	என்ைனச்
ேசர்ந்தவர்கைள ம்	தாங்கள்	இவ்விதம்	தண் ப்ப 	ெகாஞ்ச ம்	ெதய்வ
சம்மதமாகா ’’என் 	நிரம்ப ம்	பரிதாபகரமாக ம்	மன	ைநேவா ம்	பணிவாக ம்
றினார்.

அைதக்	ேகட்ட	மகாராஜன்,	'’ஐயா!	இ 	மன்னிக்கத்தக்க	அற்ப	ெசாற்பமான	 ற்ற
ெமன் 	நீர்	நிைனக்கிறீரா?	இந்த	உலகத்தில்	ேவேற	எந்த	திவா ைடய	தர்பாரி ம்
இப்ப ப்	பட்ட	ெஜகஜாலக்ெகாள்ைள	நடந்தி க்கா 	என்ப ம்,	இனி	நடக்கா
என்ப ம்	நிச்சயம்.	உம் ைடய	அஜாக்கிரைதயினால்	இந்த	சமஸ்தானத்திற் ம்
எனக் ம்	ஏற்பட்ட	அவமான ம்பழிப் ம்	இந்த	உலகம்	உள்ள	வைரயில்	அழியா
என்ப 	நிச்சயமான	சங்கதி.	அப்ேபர்ப்பட்ட	தீராத	மானக்ேகட்ைட	உண்டாக்கி
ைவத்தவரான	உம்ைம	நாம்	மரண	தண்டைனக்ேக	ஆளாக்க	ேவண் ம்.	அதற்
சட்டம்	இடந்தரவில்ைல.	ஆைகயால்,	நாம்	உம்ைம	இவ்வளேவா 	வி கிேறாம்.
யாரடா	ெஜவான்கள்!	இவைரக்	ெகாண் 	ேபாங்கள்’’என்றான்.	அந்த	 வான
உத்தரைவக்	ேகட்ட டன்	திவான்	கண்ணிர்	வி த் க்	ேகாெவனக்	கதறிஅழ
ஆரம்பித்தார்.	அவர 	உடம் 	காற்றிலைச ம்	நாணல்	ேபாலத்	 வண் 	வைளந்
அங் மிங் ம்	சாய்கிற .	அங்ேக	 யி ந்த	நகரத் 	ஜனங்கள்	எல்ேலாைர ம்



திவான்	நிரம்ப ம்	பரிதாபகரமான	பார்ைவயாகப்	பார்க்கிறார்;	ெவட்கத்தினால்
ன்றிப்	ேபாய்க்	கீேழ	 னிகிறார்.	ஜனங்கேளா	தாங்கள்	என்ன	ெசால்வ

என்பைத	அறியாதவர்களாய்த்	தவித் ப்	பதறி	நிற்கிறார்கள்.	பாராக்காரர்கள்
இ வர்	திவா க்க கில்	வந் 	அவைரத்	ெதாட் 	இ க்க	எத்தனிக்கிறார்கள்.
அந்தச்	சமயத்தில்	ஜனக் ம்ப க் ள்ளி ந் 	ஒ 	மனிதன்	ெவளிப்பட்
அவசரமாக	வழி	ெசய் ெகாண் 	ைபத்தியம்	பி த்தவன்ேபால	சைபக் ள்
ைழந் 	மகாராஜ க் 	எதிரில்	ைதரியமாகப்	ேபாய்	நின் 	இரண்

ைககைள ம்	எ த் க்	 வித் 	நிரம்ப ம்	பணிவாகக்	 னிந் 	வணங்கி,
"மகாராஜேன!	நான்	இந்த	சமஸ்தானத்	தி ள்ள	பிரைஜக ள்	ஒ வன்.	இந்தப்
பத் 	வ ஷகாலமாக	நம் ைடய	சமஸ்தானத்தில்	நடந் 	வந்த	விேநாதக்
ெகாள்ைளயின்	விஷயத்தில்	தாங்கள்	இப்ேபா 	ெவளியிட்ட	தீர்மான	சம்பந்தமாக
நான்	ஒ 	விக்ஞாபனம்	ெசய் ெகாள்ளப்	பிரியப்ப கிேறன்.	மகாராஜன்	க ைண
ர்ந் 	அதற் 	அ மதி	ெகா க்கேவண் ம்’’	என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	அரசன்	தி க்கிட் 	வியப் ம்	ஆவ ம்	அைடந்தவனாய்	நிமிர்ந்
அந்த	மனிதைனப்	பார்த்தான்.	பக்கங்களி ம்	எதிரி ம்	இல க்கணக்கில்

யி ந்த	உத்திேயாகஸ்தர்க ம்	 ஜனங்க ம்	அந்த	மனிதன்	எைதப்பற்றிப்
பிரஸ்	தாபிப்பாேனா	என்ற	ஆவ ம்,	ஆச்சரிய ம்	அைடந் ,	அவன 	வாையேய
கவனமாய்ப்	பார்க்கலாயினார்.	சபா	மண்டபம் வ ம்	நிச்சப்தேம

ெகாண்ட .	மகாராஜன்	அவைனப்	பார்த் ,	என்ன	விண்ணப்பம்?	ெசால்,
ேகட்கலாம்’’	என்றார்.

அந்த	மனிதன்,	"மகாராஜேன!	இந்த	சமஸ்தானத்தில்	ெசன்ற	ஒன்ப
வ ஷகாலத்தில்	தங்க ைடய	உத்தர ப்ப 	ஒ ங்காக	வ லிக்கப்பட்ட	வரிகளில்,
ெசல கள்	ேபாக,	ஆதாயம்	எவ்வள 	என்பைதத்	தாங்கள்	கணக்கிட் ப்
பார்த்தீர்களா?*	என்றான்.

அரசன்:	பார்த்ேதாம்.	இந்த	ஒன்ப 	வ ஷத்தில்	ெமாத்த	ஆதாயம்	50	ஆயிரம்
பாய்.

அந்த	மனிதன்:	திவா ைடய	கச்ேசரியில்	எத்தைன	சிப்பந்திகள்	ேவைல
பார்க்கிறார்கள்?

திவான்:	என்ைன ம்	ேசர்த் 	753	சிப்பந்திகள்	இ க்கிறார்கள்.	

அந்த	மனிதன்	:	மகாராஜேன!	இந்த	சமஸ்தானத் 	அரசராகிய	தங்களால்
கிரமப்ப 	நியமிக்கப்பட்ட	சிப்பந்திகள்	753	தான்.	அ பியாக	இ க் ம்	திவான்



ெலாடபட	சிங்	பக ரினால்	நியமிக்கப்பட் க் ம்	சிப்பந்திகேளா	3748	ேபர்கள்.
753	சிப்பந்தி	க க் 	ஆ ம்	ெசலைவவிட	3748சிப்பந்திக க் ப்	பல	மடங்
அதிகமாகேவ	ெசல 	பி த்தி க் ம்.	அப்ப 	இ ந் ம்,	அந்த,	திவான்	ெலாடபட
சிங்	பக ர்	 ன் 	ேகா ேய	 ப்பத்ைதந் 	ல த் ப்	பதினாயிரத் 	அ ற்
ப்பத்ெதான்ப 	 பா ம்	சில்லைர ம்	மிச்சப்ப த்தி	இ க்கிறார்.	தங்கள்

திவாேனா	அைர	ல ம்	 பாய்தான்	மிச்சப்ப த்தி	இ க்கிறார்.	தங்க ைடய
திவான்	நியாயமான	 ைறகளி ம்,	பயங்கரமான	ஸ்தாபனங்களி ம்	வரிகள்
விதித் 	சட்டப்	 ர்வமாக	வ லித்தி க்கிறார்.	அ பியான	ெலாடபட	சிங்
பக ேரா	ரகஸியமாக ம்,	 ைம	யாக ம்	ேகவலம்	அற்ப	ெசாற்பமான
விஷயங்க க்	ெகல்லாம்	வரிகள்	விதித் ,	இன்னாரால்	இத்தைன	ஏற்பா க ம்
ெசய்யப்	ப கின்றன	என்ற	 றிப்ேப	எவ க் ம்	ெதரியாதப 	மைறந்தி ந் ,
கட ளின்	தி ஷ் 	எவ்வள 	 டகமாக	இ க்கிறேதா,	அ 	ேபால,	அவர்
சகலமான	காரியங்கைள ம்	அத்யாச்சரியகரமாக	நடத்தி	வந்தி க்கிறார்.	அவர
அபரிமிதமான	ெசலைவ ம்,	ஆதாயத்ைத ம்	பார்த்தால்,	அவர்	ஜனங்களிடம்அற்ப
இலாகாக்களில்	வ லித்த 	பிரம்மாண்டமான	ெதாைகயா	யி க் ம்	என்ப
பரிஷ்காரமாகத்	ெதரி ம்	விஷயம்.	தங்கள்	திவானால்	ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள
வரிகேளா	நிரம்ப ம்	ப வாய்	இ க்கிறெதன் 	ஜனங்கள்	உணர்ந் 	அைதப்பற்றிப்
பலவிதமாகப்	பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள்.	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ரின்
வரிகைளேயா	ஜனங்கள்	அவ்வளவாய்	உணர்ந்ததாகேவ	ெதரிய	வில்ைல.	தங்கள்
திவான்	சட்டத்ைதக்	கைரகடந்த	ேமதாவி	என் ம்,	ராஜாங்க	நிர்வாகத்தில்	மகா
நி ணர்	என் ம்	கவர்னர்	ெஜனரலால்	 கழப்பட்டவர்.	அப்ப 	இ ந் ம்,	அ பியான
நம 	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	இவைர	ெவ 	 லபத்தில்	ெஜயித் ,	இவர்
காரியத்திற் 	ஆகாத	ஏட் ச் ைரக்காய்	என் 	 ஜுப்ப த்தி	விட்டார்.	இவர்
எப்ேபா ம்	சட்டம்,	சாட்சியம்	ஆகிய	இரண்ைட ேம	 க்கியமாக	எண்ணி,	உயிரற்ற
இயந்திரம்	ேபால	ேவைல	ெசய்கிறவேரயன்றி,	தம் ைடய	ப த்தறிைவ	உபேயாகப்
ப த்தி,	 க்தா	 க்தமறிந் ,	ஜீவகா ண்யம்,	பச்சாதாபம்	 தலிய	 ணங்கைளக்
கலந் ெகாண் 	சட்டங்கைள	உபேயாகப்ப த்தத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாதவர்.
இவ க் 	நல்ல	 த்தி	 கட்டேவண் ம்	என் 	நம 	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்
அ பியாக	இ ந் 	இத்தைன	காரியங்கைள ம்	மகா	அற் தமாக	இயற்றிக்	காட்
இ க்கிறார்	என்ப 	நன்றாகத்	ெதரிகிற .	ஒ 	மனிதன்	சாட்சிகள்	இல்லாம ம்,
அல்ல ,	ெபாய்ச்	சாட்சிகைள	உண்டாக்கிக்	ெகாண் ம்,	சட்டத்தில்
அகப்பட் க்ெகாள்ளாமல்,	எவ்வளேவா	அபாரமான	காரியங்கைள	எல்லாம்
எத்தைன	வ ஷ	காலம்	வைரயில்	ேவண் மானா ம்	ெசய்வ 	சாத்தியமான
விஷயம்	என்ப 	இப்ேபா 	நன்றாக	விளங்கிவிட்ட .	ஒ வ ைடய	ெசாத்ைத
இன்ெனா வன்	அக்கிரமமாக	அபகரித் க்	ெகாள் கிறான்.	ஆனால்	அதற்
சாட்சிகள்	இல்ைல.	ஆகேவ,	சட்டத்தின்	ப 	பார்த்தால்	அ 	 ற்றமாகிறதில்ைல.
நியாயப்ப 	பார்த்தால்	அ 	 ற்றேம.	ஆைகயால்	சட்டப்ப 	ெசய்யப்ப ம்	காரிய



ெமல்லாம்	நியாய	சம்மதமான 	என் 	நாம்	எண்ணிவிட	 யா .	இவ்வள
ெபரிய	சமஸ்தானத்ைத	நிர்வகிக் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற் க்ெகாண் ள்ள	இந்த
திவான்	சட்டம்	ஒன்ைறேய	 ற்றி ம்	பின்பற்றி	நடப்ப 	ேபா மானேத	யல்ல.	இவர்
தம்மாேலன்றவைரயில்	ஜீவகா ண்யத்ைத ம்	நீதிைய ம்	அ சரித் 	சகலமான
நடவ க்ைககைள ம்	நடத்தி	இ க்கேவண் ம்.	ஒ வன்	ெசய்த	 ற்றத்ைத
ெமய்ப்பிக்க	சாட்சியில்ைல	என்ற	காரணத்தினாேலேய,	வாதியின்	வழக்ைக
அலட்சியமாக	மதித் த்	தள்ளி	வி வ 	அடா .	அப்ப 	இவர்	அந்த	வழக்ைகத்
தள் வதால்,	அந்த	வாதிக் ,	தன் ைடய	 ம்ப	வாழ்க்ைகேய	சீர் ைலந்
ேபாகலாம்.	அவைனச்	சார்ந்த	மனிதர்கள்	ஜீவேனா	பாயத்திற் 	வைகயின்றி
இறந் 	ேபாகலாம்.	இன் ம்	அதிலி ந் 	கணக்கற்ற	 ன்பங்க ம்	 யர ம்
ேநரலாம்.	அப்ப 	இவர்	இராஜ	நிர்வாகம்	ெசய்தால்,	இவர்	எத்தைன	வழக் களில்
அநியாயமாக	நடந் ெகாள்ள	ேநர்ந்தேதா,	அத்தைன	வழக் களி ம்	இவ க்
ஏராளமான	பைகவர்கள்	ஏற்ப வ ம்	சகஜேம.	அவர்க ள்	நம 	திவான்	ெலாடபட
சிங்	பக ைரப்ேபான்ற	 க்திமான்கள்	பலர்	இ ப்பார்களானால்,	சட்டெமான்ைறேய
ஆதாரமாகக்	ெகாண் 	ெதப்பம்ேபால	மிதக் ம்	இந்த	உயிரற்ற	இராஜாங்க
நிர்வாகத்ைத	ஒேர	ெநா யில்	தைலகீழாய்க்	கவிழ்த் 	வி வார்கள்	என்பைத	நான்
எ த் ச்ெசால்ல	ேவண் ய	அவசியேம	இல்ைல.	மகாராஜேன!	இப்ேபா 	தாங்கள்
ெவளியிட்ட	தீர்மானத்தில்,	 க்கியமான	இரண்ெடா 	விஷயங்கள்
ெசால்லப்படவில்ைல.	இந்த	நகரத் க்	 மக்க ள்	நா ம்	ஒ வன்.	அ பியாக
இ ந் 	இந்தப்	பத் வ ஷ	காலமாய்	எங்களிடத்திலி ந் 	திவான்	ெலாடபட	சிங்
பக ர்	சட்டத்திற் ப்	 றம்பாக	ல க்கணக்கில்	ெபா ைள	வ லித்தி க்கிறார்.
அவரால்	ஏற்ப த்தப்பட்ட	கச்ேசரியிலி ந் 	அபகரிக்கப்பட்ட	ெபா ைளத்	தங்கள்
கஜானாவில்	ேசர்க் ம்ப 	உத்தர 	ெசய்தீர்கள்.	எங்களிடமி ந் 	வ ல்
ெசய்யப்பட்	 க் ம்	ெபா ெளல்லாம்	எங்களிடம்	வந் 	ேச ம்ப 	தாங்கள்
உத்தர 	பிறப்பிக்கேவண் ம்.	அ மன்றி,	இனி ம்	தாங்கள்	இந்த	ராஜ்யத்ைத
இப்ப 	சட்ட	ஆதாரம்	ஒன்ைறேய	ைவத் க்	ெகாண் 	நடத்திக்ெகாண் ேபானால்,
ம ப 	இந்த	நகரத்தில்	இ ேபான்ற	ெஜகஜாலக்	ெகாள்ைளகள்	நடக்காமல்
எங்கைளப்	பா காப்பதற் த்	தாங்கள்	என்னவிதமான	உபாயம்	ேதட
உத்ேதசிக்கிறீர்கள்	என்ப ம்	ெசால்லப்படவில்ைல.	இப்ப ப்	பட்ட	அக்கிரமங்க க்
உள்படாமல்	இந்த	ஊரில்	எப்ப இ ந் 	காலந்தள்ளப்	ேபாகிேறாம்	என்ற	பயம்
ேதான்றி	எங்கள்	மனைச	வைதப்பதால்,	நான்	 ணிந் 	இந்த	விண்ணப்பத்ைதத்
தங்களிடம்	ெசய் 	ெகாள் கிேறன்’’என்றான்.

எவ ம்	எதிர்பாராவிதம்	அவன்	நிரம் வம்	 ணிவாகிப்	ேபசியைதக்	ேகட்ட
அரச ம்,	திவா ம்,	மற்ற	ஜனங்க ம்	 ற்றி ம்	திைகத் 	பிரமித்
ஸ்தம்பித் ப்	ேபாயினார்.	திவான்	தன 	சி ைமைய ம்	அறியாைமைய ம்
உணர்ந் 	ெவட்கிக்	 ன்றித்	தைல னிந் 	நின்றார்.	அ ேபாலேவ	மகாராஜ ம்



ஒ 	விதமான	கிேலசத்ைத ம்	இழிைவ ம்	உணர்ந் 	தன 	மனத்தில்
ெபாங்கிெய ந்த	ேகாபத்ைத	அடக்கிக்ெகாண் 	அந்த	மனிதைனப்	பார்த் ,
"ஐயா!	நீர்	ேப வைதப்	பார்த்தால்,	இந்த	திவான்	சில	வழக் களில்	நீதித்	தவறாக
நடந் ெகாண்டைத	நீர்	அறிந் 	ெகாண் 	ேப கிற 	ேபாலத்	ேதான் கிறேத"
என்றான்.

அந்த	மனிதன்,	"ஆம்;	 மார்	பத் 	வ ஷங்க க் 	 ன்	நான்	ஒ 	தாசில்தாரிடம்
சமயல்காரனாக	இ ந்ேதன்.	இந்த	திவான்	ேவைலக் 	வந்த டன்	அந்தத்
தாசில்தாைர ம்	ேவ 	பலைர ம்	உத்திேயாகத்திலி ந் 	விலக்கிவிட்டார்.
அதனால்	என் ைடய	சமயல்	உத்திேயாக ம்	ேபாய்விட்ட .	நான்	நாணயமான
வழியில்	ஜீவனம்	ெசய்ய	ேவண் 	ெமன் 	இவ்வள 	ெபரிய	பட்டணத்தில்
எவ்வளேவா	 யற்சி	ெசய் 	பார்த்ேதன்.	எனக் 	ஒ 	ேவைல ம்
கிைடக்கவில்ைல.	என்	ெபண்சாதி	வியாதியால்பட் 	ம ந் க் ம்	கஞ்சிக் ம்
வைக	யின்றி	ப த்த	ப க்ைகயாகக்	கிடந்தாள்.	சிறிய	 ழந்ைதகள்	பசியால்

த் ப்	பறந்தன’’என்றான்.

உடேன	திவான்	நம 	சமயற்காரைன	ேநாக்கி,	"ஒேகா!	நீயா!	உன் ைடய	வழக்
எனக் 	நன்றாக	நிைனவி க்கிற !	நீ	ைம ர்பா 	ெசய் 	விற்றேபா 	யாேரா
தா கள்	வந் 	எல்லா	வற்ைற ம்	அபகரித் க்ெகாண் 	ேபானதாக	நீ	பிரா

ெகா த்தாய்.	சாட்சிகள்	இல்ைல.	ஆைகயால்,	அந்த	வழக்ைக	நான்	தள்ளி
விட்ேடன்’’என்றார்.

நம 	சமயற்காரன்	சிரித் க்ெகாண் 	"ஆம்.	ஆம்.	அந்த	மனிதன்	நான்தான்.
தாங்கள்	என்	வழக்ைகத்	தள்ளிய	பிற 	நான்மகாராஜனிடம்	ேநரில்	வந் 	என்
நியாயத்ைதச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	எத்தனித்ேதன்.	மகாராஜன்	ெபரிய
மனிதர்க க் த்	தான்	ேபட் 	ெகா ப்பெதன் ம்,	என்ைனப்	ேபான்ற	அற்ப
மனிதர்கைள	அ கில்	வரவி வதில்ைல	என் ம்	ேசவகர்கள்	ெசால்லி	விட்டார்கள்.
அதன்	பிற 	என்	வழக்ைகக்	காகிதத்தில்	எ தி	நான்	அைத	மகாராஜ க்
அ ப்பிேனன்.	திவான்	ெசய்தேத	சரியான	தீர்மானெமன் 	ெசால்லி	நம்	அரசர்
என் ைடய	ம ைவத்	தள்ளி	விட்டார்.	என் ைடய	 ம்பத்தின்	பரிதாபகரமான
நிைலைமைய ம்,	அந்தக்	ெகாள்ைளயினால்,	எனக் 	ேநரக் ய
பலாபலன்கைள ம்	நான்	திவானிடத்தி ம்,	மகாராஜனிடத்தி ம்
ெதரிவித்ேதனானா ம்,	அவர்க ைடய	மனம்	சட்டெமான்ைறேய	கவனித்ததன்றி
ஜீவகா ண்யம்	என்பைத	எள்ளள ம்	ெகாள்ளவில்ைல.	ஒ 	தகப்பன்
ெசயலற்றைவயாயி க் ம்	தன்	ெசாந்தக்	 ழந்ைதகைள	எப்ப க்
காப்பாற் வாேனா	அ ேபால,	மகாராஜன்	 கைளக்	காப்பாற்ற	ேவண் 	ெமன்ப
நம் ைடய	 ன்ேனார்	கைடப்	பி த் வந்த	ெகாள்ைக.	ஒ 	 ழந்ைத,	"பட் னி



கிடந் 	சாகிேற’’	ெனன்றால்,	அதன்	தகப்ப ைடய	மனம்	இரங்காமலி க் மா?
என் ைடய	வரலாற்ைறக்	ேகட் க்	கல் ம்	கைரந் ம்.	அப்ப 	இ ந் ம்,
தங்கள்	இ வ க் ம்	மனம்	ெகாஞ்ச ம்	இரங்கவில்ைல.	இந்த	திவா ைடய
வீட் வாசலில்	இ ந்த	பாராக்கார ைடய	மனம்	உடேன	இளகித்	தவித்த .	அவன்
எனக் 	உடேன	எட்டணா	பணத்ைதக்	ெகா க்க	வந்தான்.	நான்	நியாயமான
வழியில்	சம்பாதிக்க	ேவண் ெமன் ம்,	பிற ைடய	ெபா ைள	உைழப்பின்றி
அபகரிக்கக்	 டாெதன் ம்	ெசால்லி	அைத	வாங்க	ம த் 	விட்ேடன்.	அவன்	தன்
மைனவிைய	அைழத் க்	ெகாண் 	ஏராளமான	சாமன்கைள	எ த் க்ெகாண்
எனக் த்	ெதரியாமல்	ேபாய்	என்	வீட் லி ந்த	 ழந்ைதகளிடம்,	நான்	ெகா க்கச்
ெசான்னதாக	ந த் 	அைவகைளக்	ெகா த் 	விட் 	வந் 	விட்டான்.
அன்ைறயதினம்	அந்த	மனிதர்	அப்ப ச்	ெசய்திரா	விட்டால்,	என்	 ம்பத்தார்
எல்ேலா ம்	மாண் ப்பார்கள்.	நம் ைடய	ேதசத்தில்	அரசர்	இ க்கிறார்,	திவான்
இ க்கிறார்;	நான்	அவர்களிடம்	என்	 ம்ப	நிைலைமையத்
ெதளிவாகத்ெதரிவித்ேதன்;	ேகள்வி	 ைறயில்லாமல்	ேபாய்விட்ட .	ஆகேவ,	இ
ேகள்வி	 ைறயற்ற	தர்பார்	என் ம்,	சாட்சியம்,	சட்டங்கள்	ஆகிய	இரண் ற் ம்
இடங்ெகாடாமல்,	ேதாட் 	 தல்	மகாராஜன்	வைரயில்	ெகாள்ைள	அ க்கலாம்
என்பைத	ெமய்ப்பித் க்	காட் னால்,	அப்ேபாதாவ 	இந்த	நிர்வாகம்	தி ந்தாதா
என்ற	எண்ணத்தினாேலேய	நம 	திவான்	ெலாடபட	சிங்	பக ர்	அ பி	யாக
இ ந் 	இப்ப ப்பட்ட	அதிதீரச்	ெசய்ைககைளச்	ெசய் 	காட் 	இ க்கிறார்	என்ேற
நாம்	எண்ணிக்ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	நிைனக்கிேறன்’’என்றான்.

அைதக்	ேகட்ட	மகாராஜன்	தி க்கிட் 	திக்	பிரைம	ெகாண்டான்.	அவன
மனத்தில்	அபாரமான	ேகாப ம்	பைத	பைதப் ம்	ெபாங்கி	எ ந்தன.	கண்கள்
ேகாைவப்	பழமாய்	சிவந்தன.	மீைசகள்	 க்கின்றன.	ைக	கால்கள்	பத கின்றன.
அ 	ேபாலேவ	மற்ற	ஜனங்க ம்,	உத்திேயாகஸ்தர்க ம்,	நம 	சமயற்காரன்	மீ
ஆத்திர ம்	அ வ ப் ம்	ெகாண் 	அவைனக்	கசக்கிச்சா 	பிழிந் விட
நிைனப்பவர்ேபால	 ைறத் 	 ைறத் க்	ேகாபத்ேதா 	அவைனப்	பார்க்கின்றனர்.

உடேன	அரசன்	மி ந்த	ேகாபாேவசத்ேதா 	சமயற்காரைன	ேநாக்கி,	"அேடய்
என்ன	ெசான்னாய்?	நானா	ெபா ைள	அபகரித்தவன்?	இ வைரயில்	நீ
ேபசியைதக்	ேகட் 	நீ	மகா	 த்திமாெனன் 	நான்	நிைனத்ேதன்.	கைடசியாக	நீ
ெசான்னதி	லி ந் 	நீ	ைபத்தியக்	காரெனன்ேற	இப்ேபா 	நிைனக்க	ேவண்
யி க்கிற .	யாரடா	ேசவகர்கள்?	இந்தத்	 க்கைன	 தலில்	ெவளியில்
ெகாண் ேபாய்	வி ங்கள்’’என்றார்.	உடேன	நாலா	பக்கங்களிலி ந் 	ேசவகர்கள்
அம் கள்	ேபால	அவன்மீ 	பாய்ந் 	அவைன	இ கப்	பி த் க்	ெகாண்டனர்.

அவன்	ஓங்கிய	 ரலில்	ேபசத்ெதாடங்கி,	"மகாராஜேன!	நான்	ெவளியில்



ேபாய்வி கிேறன்.	ஆனால்,	ஜனங்களிடம்	ெகாள்ைளய க்கப்பட்ட	பணம்
தஸ்தாேவஜாக	மாறித்	தங்கள்	ெபட் யில்	இ க்கிற 	என் 	ெமய்ப்பிக்கவில்ைல.
தங்க க் 	ைதரியமி ந்தால்	ெபட் ையத்	திறந் 	காட் ங்கள்’	என் 	 றினான்.
அைதக்	ேகட்ட	அரசன்	தாங்க	ெவாண்ணாத	பைதப் ம்ஆேவச ம்
ெகாண்டவனாய்,	அவைனச்	சிறி 	ேநரம்	நி த் ம்	ப 	 றிவிட் த்	தம
சிம்மாசனத்தின்	அ யில்	ைவக்கப்	பட் ந்த	ைகப்	ெபட் ைய	எ த் 	எல்லா
ஜனங்க க் ம்	எதிரில்	காட் யப 	திறந் 	 ைய	விலக்கினான்.	அதற்
தன்னால்	ைவக்கப்படாத	பல	 திய	தஸ்தாேவஜிகள்	இ ந்தைதக்	கண்ட	அரசன்
'ஆ'	என்ன	ஆச்சரியம்’	என் 	 ள்ளிக்	 தித் ,	அைவகைள	எ த் ப்	ப த் ப்
பார்த்தான்.	அதற் ள்	ஒன்ப 	பத்திரங்கள்	இ ந்தன.	ஒவ்ெவா 	வ ஷத்தி ம்,
ேமலக்	ேகாட்ைட	வாசல்	ெரவினி 	தாசில்தாரால்	ேசர்த்த ப்பப்பட்ட	மி திப்
பணத்ைத	அரசனிடத்திலி ந் 	வட் க்	கட க் 	வாங்கிக்	ெகாண் ப்பதாக
அந்த	நகரத்தி ள்ள	ஒன்ப 	ெபரிய	மனிதர்கள்	தனித்	தனியாக	எ திக்
ெகா த் 	பத்திரங்கள்	ெபட் யில்	இ க்கேவ,	அைத	உணர்ந்த	அரசன்
ஸ்தம்பித் 	ஊைம	ேபாலாய்	அப்ப ேய	மயங்கித்	தம 	சிம்மாதனத்தில்	சாய்ந்
விட்டான்.	அ ேபாலேவ	மற்ற	உத்திேயாகஸ்தர்க ம்	வியப்ேப	வ வமாக	மாறிக்
கற்சிைலகள்ேபால	அப்ப யப்ப ேய	நின் 	விட்டனர்.	சிறி 	ேநரத்தில்
ெதளிவைடந்த	அரசன்	அந்த	ஒன்ப 	பத்திரங்களி ம்	 றிக்கப்பட் ந்த	ெபரிய
மனிதர்கள்	அங்ேக	இ க்கிறார்களா	என் 	விசாரித் ,	அவர்கள்	இல்ைல	என்
உணர்ந் ,	உடேன	அவர்கள 	மாளிைகக க் 	ஆள்கைள	அ ப்பி	அவர்கைள
வரவைழத் 	விசாரிக்க,	அவர்கள்	தாங்கள்	கடன்	வாங்கிக்ெகாண் ப்ப
உண்ைமதான்	என் 	ஒப் க்	ெகாண்டனர்.	யார்	 லமாய்	அந்தக்	கடன்
வாங்கப்பட்டெதன்ற	ேகள்விக் ,	அவர்கள்,	திவா ைடய	ேசவகர்கள்	யாேரா	சிலர்
வந் ,	அரசனிடம்	வட் க் க்	ெகா க்கக் ய	பணம்	இ ப்ப	தாக ம்,
அவர்க க் த்	ேதைவயானால்	தாங்கள்	பணத்ைத	வாங்கிக்ெகாண்
வ வதாக ம்,	அவர்கள்	பத்திரம்	எ திக்	ெகா த் விட் 	அைதப்	ெபற் க்
ெகாள்ளலாெமன் ம்	 றிய	தாக ம்,	அ 	ேபாலேவ	தாங்கள்	பத்திரம்	எ தி
ேசவகர்களிடம்	ெகா த் விட் ப்	பணம்	ெபற் க்	ெகாண் ப்பதாக ம்	 றினர்.
அவ்வா 	பணம்	ெகா த் ப்	பத்திரம்	எ தி	வாங்கிக்	ெகாண்ட	ேசவகர்கள்
இன்னின்னார்	என்ற	அைடயாளம்	தங்க க் 	அவ்வளவாகத்	ெதரியாெதன் ம்
அவர்கள்	 றினர்.

அந்த	மகா	அற் த ம்	ஆச்சரியகர மான	வரலாற்ைறக்	ேகட்ட	அரச ம்,
உத்திேயாகஸ்தர்கள்,	ஜனங்க ம்	 ற்றி ம்	திக்பிரைம	ெகாண் 	ஒேர	 ழப்ப ம்,
வியப் ம்	உ ெகாண்ட 	ேபால	நின் விட்டனர்.	சிறி 	ேநரத்தில்	அரசன்
தமக்ெகதிரில்	இ ந்த	ேசவகர்கைளப்	பார்த் ,	"அேடய்	திவாைன	விட்
வி ங்கள்	எனக் த்	ெதரியாமேல,	நான்	பணத்ைத	வட் க் க்	ெகா த்ததாக



தஸ்தாேவஜிகள்	எ தப்பட் ,	அைவகள்	என் ைடய	ைகப்ெபட் க் ள்
வந்தி ப்ப 	சாத்தியப்பட்டேபா ,	திவா ைடய	ைகெய த் டன்	தாக்கீ கள்
தயாராவ 	ஒ 	ெபரிய	காரியமல்ல’’என்றார்.	உடேன	ேசவகர்கள்	திவாைன	விட்
விட்டார்கள்.

அேத	காலத்தில்	அரசன்	எ ந் 	தன 	ஆசனத்ைத	விட் க்	கீேழ	இறங்கி
விைரவாக	நம 	சமயற்காரனண்ைட	ேபாய்	மி ந்த	மகிழ்ச்சி ம்	 ன்னைக ம்
ேதாற் வித் த்	தன 	ைகயால்	அவர 	ைகையப்	பி த் 	"ஐயா!	உங்கைள	நான்
இ 	வைரயில்	நிற்கைவத் ப்	ேபசியைதப்பற்றி	நீங்கள்	என்ைன	மன்னிக்க
ேவண் கிேறன்.	உங்கைள	நான்	சாதாரணமான	மனிதெரன் 	நிைனத்த 	தவ .
நீங்கள்	அதிமா ஷ	சக்தி ம்,	அபாரமான	 த்தி ம்,	எள்ளள ம்	நீதிெநறி ம்
ந நிைலைம ம்	தவறாத	உத்தம	 ண ம்	வாய்ந்த	ஒ 	ெபரிய	மகாெனன்ேற
நிைனக்கிேறன்.	உங்க க் 	எங்களால்	ேநரிட்ட	தவைற	நீங்கள்	மனதில்	ைவத் க்
ெகாண் ,	எங்க க் 	நற் த்தி	கற்பித் ,	இந்த	ராஜ்ஜியத்ைத	ெசம்ைமப்ப த்த
ேவண் 	ெமன் ,	நீங்கள்	எவரா ம்	ெசய்ய யாத	இப்ேபர்ப்பட்ட	மகா
அற் தமான	ெசய்ைககைளச்	ெசய் 	காட் யதற் ,	நா ம்	என்	பிரைஜக ம்
ஏேழ 	தைல	 ைறயி ம்	நன்றி	வி வாசத்ேதா 	உங்கைள	நிைனக்கக்
கடைமபட்டவர்களாகி	விட்ேடாம்.	நீங்கள்	இனி	நிற்கக் டா .	வந் 	என்
பக்கத்தி ள்ள,	திவா ைடய	ஆசனத்தில்	அமரேவண் ம்’’என் 	 றி	மனமார்ந்த
பிேரைமேயா 	உபசரித் 	அவைன	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாய்	உட்கார	ைவத்த
பின்	தா ம்	தன 	சிம்மாசனத்தில்	அமர்ந் ெகாண் 	" ண்ணிய	 ர்த்திேய	என்
மனசில்	ேதான் ம்	 க்கியமான	ஒ 	சந்ேதகத்ைதத்	தாங்கள்	நிவர்த்திக்க
ேவண் ம்.	இந்த	ெரவினி 	தாசில்தாரால்	அ ப்பப்பட்ட	பணம்	 ம்
கணக் ப்ப 	பத்திரத்தில்	இ க்கின்றனேவ.	நீங்கள்	உங்க ைடய	ெசாந்தச்
ெசல க் 	என்ன	ெசய்தீர்கள்?	ஏதாவ 	பணம்	எ த் க்
ெகாண் ர்களா?’’என்றான்.

சமயற்காரர்,	"மகாராஜேன	அந்தப்	பணத்ைத	நான்	என்	ைகயா ம்	ெதா ேவனா?
ெதாட் ந்தால்	சட்டப்ப 	அ 	 ற்றமாய்	விடாதா?	பிற ைடய	ெபா ைள
எவெனா வன்	 ய	நலங்க தி	அபகரிக்கிறாேனா	அவன்	சட்டப்ப 	 ற்றவாளியா
கிறான்	அல்லவா?	ஆைகயால்,	நான்	என்	 ய	நலத்ைதக்	க தேவ	இல்ைல.	நான்
அன் 	 தல்	இந்தப்	பத் வ ஷ	காலமாய்	இந்த	திவா ைடய	ெபட் 	வண் யின்
கதைவத்	திறந் 	 ம்	ேசவக	உத்திேயாகத்ைத	விடாமல்	வகித் 	ஒ
சாதாரணச்	ேசவக க் க்	கிைடக் ம்	எட் 	 பாய்	சம்பளத்ைதப்	ெபற்
வந்தி க்கிேறன்,	ேவண் மானால்	எல்ேலா ம்	என் ைடய	வீட் க் ப்	ேபாய்ப்
பா ங்கள்.	என்	சம்சார ம்	 ழந்ைதக ம்	ெமலிந் 	பிணம்	ேபால
இ க்கிறார்கள்.	அவர்க ைடய	உடம்பில்	கந்ைதகைளத்	தவிர	 	வஸ்திரத்ைத



நீங்கள்	காண யா .	நா ம்	அவர்க ம்	 ப்ப 	கஞ்சிதான்.	எங்கள்
வீட் லி ப்ப 	மண்	பாத்திரங்கேள.	எனக் க்	கிைடக் ம்	எட் 	 பாய்க் ச்
சரியான	காலேஷபந்தாேன	நாங்கள்	ெசய்யேவண் ம்’’என்றார்.

அைதக்	ேகட்ட	மகாராஜ ம்,	மற்ற	சகலமான	ஜனங்க ம்	ெந ச்ெசறிந் ,
"ஆகாகா	இவேர	உண்ைமயான	உத்தம	 ஷர்	இவேர	உண்ைமயான	மகான்
இவைரப்	ேபான்ற	மகா	சிேரஷ்டமான	சீல	 ஷர்கள்	ஏேதா	ஒ 	கற்பகாலத்தில்
ஒ வர்	தான்	ேதான் கிறார்கள்’’	என் 	ஒ வ க்ெகா வர்	 றி	ஆர்ப்பரித்
ெவ ேநரம்	வைரயில்	வாய்	 டா 	அவைரப்	பலவா 	 கழ்ந்தனர்.
உடேன	நம 	சமயற்காரர்	 ைறேய	அரசைன ம்	ஜனங்கைள ம்	பார்த் ,
"மகாராஜேன!	என்ைன	நீங்கெளல்ேலா ம்	 கழ	ேவண் ெமன்ற	க த்ேதா 	நான்
இவ்விதமான	தந்திரங்	கைளச்	ெசய்யவில்ைல.	 க்கியமாக	நம் ைடய
சமஸ்தானத்தில்	இராஜாங்க	நிர்வாகம்	தி ந்தி	ெசம்ைமப்பட	ேவண் ெமன்ற
க த் டேனேய	நான்	இப்ப ச்	ெசய்த .	சட்டங்களின்	ஆதிக்க	ெமான்ேற
ேபா மானதன் .	சாட்சியமி க் ம்	வழக்ெகல்லாம்உண்ைமயாகிவிடா ;	அ
இல்லாவி ல்,	வழக் 	ெபாய்யாகி	விடா .	சட்டத்ேதா 	நீதி	என்ற	 க்கியமான
அம்சத்ைத ம்	தாங்கள்	ேசர்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	சாட்சியின்	 லமாக ம்,
ேபாலீசார்	 லமாக ம்	ெவளிப்படாத	 ற்றங்கள்	எத்தைனேயா
ெசய்யப்ப கின்றன.	அைவகைள	நி த் வ ம்	இராஜாங்கத்தாரின்
தைலைமயான	கடைமேய.	 க்கியமாய்த்	தி ட் ,	ெகாள்ைள,	ேமாசம்	 தலிய
ற்றங்கள்	இல்லாக்	ெகா ைம	யினா ம்,	ஏழ்ைமத்தனத்தினா ம்

ெசய்யப்ப கின்றன.	ஆதலால்,	நம்	ேதசத்தில	ஒவ்ெவா 	மனித ம்	ஏதாவ 	ஒ
வர்த்தகேமா,	அல்ல ,	உத்திேயாகேமா	வகிக் ம்ப 	ெசய்ய	ேவண் வ ம்
ைரத்தனத்தாரின்	அ ப்பைடயான	கடைம.	அ மன்றி,	ஒவ்ெவா வ க் த்

தத்தம்	ஜாதிக்ேகற்ற	சமய	 ல்க ம்,	ஆசார	ெவா க்கங்கைளப்	ேபாதிக் ம்
ல்க ம்	ேபாதிக்கப்பட	ேவண் ம்.	மனிதர்	சி 	பிராயத்திலி ந்ேத	சன்மார்க்க

ெநறிகள்	ேபாதிக்கப்பட் ,	வய 	காலத்தில்,	கண்ணியமான	ஒ 	 ைறயில்
இறங்கி	ஜீவனம்	ெசய் ம்ப யான	வசதிகைள	இராஜாங்கத்தார்	கண் 	பி த்
எல்லா	ஜனங்க ம்	நல்	வழியில்	நடக்க	ஒ 	 க்கியமான	 ண் 	ேகாலாக
இ க்கேவண் ம்.	மனிதர்கள்	அவரவர்க ைடய	இச்ைசப்ப 	நடக்கவிட் ,
அவர்கள்	பல	வைகப்பட்ட	 ற்றங்கைளச்	ெசய்யத்தக்க	மனப்ேபாக்ைக	உண்டாக்கி,
அதன்	பிற 	சட்டங்கைளக்	ெகாண் 	அவர்கைளத்	தி த் வெதன்ப ,	 ம்ைப
விட் 	வாைலப்	பி க் ம்	சங்கதிேய	அன்றி	ேவறல்ல.	ஆைகயால்	நம் ைடய
இராஜ்யம்	இனியாவ ,	வஸ் ைவவிட் 	அதன்	நிழைலப்	பி க்கிற	 ைறகைள
விலக்கி,	நல்வழிப்பட் ச்	ெசழித்ேதாங்க	எல்லாம்	வல்ல	கட ள்
அ க்கிரகிப்பாராக’’	என்றார்.



உடேன	மகாராஜன்	எ ந் 	நின் 	ஜனங்கைள	ேநாக்கி,	"மகா	ஜனங்கேள!	இந்த
மகான்	இப்ேபா 	நமக் க்	காட் க்	ெகா த்த	 த்தி	மதிைய	நாம்	ெபான்ேபாலப்
ேபாற்றிப்	பாராட்ட	ேவண் ம்.	ஆனால்	அவ்வள 	ேமலான	ெகாள்ைகக ம்	தத்
வங்க ம்	நம் ைடய	ேதசத்தில்	நிைலத் 	ேவ ன் ம்ப 	ெசய்யத்த ந்த
ேயாக்கியைத	வாய்ந்த	திவான்	ேவேற	யா மில்ைல.	ஆதலால்,	அந்த
ஸ்தானத்திற் 	இந்த	நிமிஷம்	 தல்	இந்தமகாைனேய	நியமித்தி க்கிேறன்.	நம
ேவண் ேகாைள	உல்லங்கனம்	ெசய்யாமல்	அைத	இவர்கள்	ஏற் 	நமக் 	நல்வழி
காட் 	அ மா 	ேவண் க்ெகாள் கிேறன்’	என் 	 றி	 த்தான.்	உடேன
ஜனங்கெளல்ேலா ம்	கரேகாஷம்	ெசய் 	ஆரவாரித் 	அந்த	ேவண் ேகாைள

மனேதா 	ஆேமாதித்	தனர்.	 தலில்	நம 	சமயற்காரர்	சில	உபசார
வார்த்ைதகள்	 றி	ம த் ,	பிற 	 ேலாகவிந்ைத	என்ற	சமஸ்தானத்தின்	திவான்
ேவைலைய	ஏற் க்ெகாண்டார்.	அதன்	பிற 	அவர்	தாம்	அந்தப்	பத்
வ ஷகாலத்தில்	ெசய்த	தந்திரங்கள்	யாவற்ைற ம்	சவிஸ்தாரமாக	எ த் க்
றினார்.	தாம்	தாசில்தார்	 தலிேயாைர	நியமித்த ேபாலேவ,	ேவ 	பல

ேசவகர்கைள ம்	நியமித் ,	அவர்கள்	தமக் க்கீழ்	ேவைல	ெசய்யேவண் ெமன்
திவான்	உத்தர 	ெசய்த ேபால,	உத்தர கள்	பிறப்பித் ,	அவர்கைளக்	ெகாண்
தந்திரமாய்ப்	பல	காரியங்கைள	 த்ததாக ம்,	அவர்க ம்	அரண்மைனச்
ேசவகர்க க் ள்	கலந் 	ெகாண் ந் 	வந்ததாக ம்	 றினார்.
மகாராஜன்ேபரில்	வாங்கப்பட் ந்த	பத்திரங்கைளக்	கைடசிவைரயில்	தாேம
ைவத்தி ந்ததாக ம்,	விஷயங்கள்	ெவளியானபிற 	ஒ நாள்	இரவில்	தாம்
மகாராஜன 	ெகா மண்டபத்தில்	எவ க் ம்	ெதரியாமல்	ஒளிந்தி ந் 	ைகப்
ெபட் க் 	ம திற ேகால்	ேபாட் த்	திறந் 	தஸ்தாேவஜிகைள	அதற் ள்
ைவத் ப்	 ட் யதா ம்	 றினார்.	அவர 	அதியாச்சரியகரமான	ெசயல்கைளக்
ேகட் 	அரச ம்,	மற்றவர்க ம்	அளவற்ற	மகிழ்ச்சி ம்	ஆனந்த ம்	வியப் ம்
அைடந் ,	அவர 	அற் த	சாமர்த்தியத்ைத	ெமய்ச்சிப்	 கழ்ந் 	அவைரப்	ெபரி ம்
ெகாண்டா னர்.	அ வைரயில்	ேவைல	பார்த்த	திவான்	உண்ைமயில்	ேயாக்கியதா
ப ம்,	வாய்ந்தவெரன் ம்,	அவர்	நிரபராதிஎன் ம்	நம 	சமயற்காரேர	 றி
அவைர ம்	தமக் 	அ த்தப யாக	இ ந்த	ஒ 	ெப த்த	உத்திேயாகத்தில	்அமர்த்
தினார்.	ேமலக்ேகாட்ைட	வாசலிற்க கிலி ந்த	தம 	கச்ேசரியில்	ேவைல	பார்த்த
எல்ேலா க் ம்	பற்பல	அபிவிர்த்தித்	 ைறகளில	்உத்திேயாகங்கள்	ெகா த்தார்;
அ மன்றி,	அந்த	நகரத்தில்	உத்திேயாகேமா,	வார்த்தகேமா,	ேவ 	எவ்விதமான
ெதாழிேலா	இல்லாத	ேசாம்ேபறி	மனிதேர	இல்லாதப 	ஒவ்ெவா மனித க் ம்
ஒவ்ெவா வித	அ வைல	ஏற்ப த்தினார்.	அவர்	ேமற்ப 	பத் 	வ ஷகாலத்தில்
ேத க்	 வித்த	ேகா க்கணக்கான	திரவியங்கள்	 ைத ம்	ஜனங்களின்	ெபா
நன்ைமக்காேவ	ெசலவிட் 	ஏராளமான	 ளங்கள்,	கிண கள்,	ரஸ்தாக்கள்,
நந்தவனங்கள்	 தலியவற்ைற	உண்டாக்கினார்.	அந்த	ஊரில்	பிறக் ம்	ஆண்
ெபண்	 ழந்ைதகள்	எல்ேலா க் ம்	பத் வய 	வைரயில	்த மக்	கல்வி	கற்பிக்க



ஏராளமான	பள்ளிக் டங்கைள	ஏற்ப த்தி,	அைவகளில்	சமய	 ல்கள்,
சன்மார்க்க	 ல்கள்	 தலியவற்ைறக்	கட்டாய	பாடங்களாக	ைவத் ,
ஒவ்ெவா வர 	 ணெவா க்கங்கைள ம்	சீர்தி த் வைதேய	உபாத்தியாயர்கள்
தம 	பிரதமக்	கடைமயாக	மதிக் ம்ப 	உத்தர கள்	பிறப்பித்தார்;	அவ் ரி ள்ள
ெபரியவர்கள்	எல்ேலா ம்	கண்ணியமான	ஒவ்ெவா 	 ைறயி ம்	இறங்கித்	தம
ஜீவேனாபாயத்ைதத்	ேத க்ெகாள் வதற்கான	எண்ணிறந்த	வசதிகைளத்	ேத
ைவத்தார்.

இவ்வா 	நம 	சமயற்கார	திவான	்தமக் 	மிஞ்சிய	திறைம	சாலி ம்	 த்திசாலி ம்
நீதிமா ம்	இந்த	உலகத்தில்	இல்ைல	என் 	எல்ேலா ம்	எப்ேபா ம்	ஓயாமல்
கழ்ந் 	தம்ைமக்	ெகாண்டா ம்ப 	ெசய் 	இன்ன ம்	நம 	 ேலாக	விந்ைதைய
ஆண் வ கிறார்.	அவ ைடய	ஆட்சியில்	ஜனங்கள்	எல்ேலா ம்
மங்களகராமாக ம்	சந்ேதாஷமாக ம்	 பீ கரமாக ம்	இ ந் 	அேமாகமாய்
வாழ்ந் 	வ கிறார்கள்.	ஆனால்	அவ ைடய	மனத்தில்	ஒேர	ஒ 	சிறிய	 ைற
இ ந் வ கிற .	ஆதியில்	அவர்	விநாயகைரத்	தரிசித் விட் வந்த	காலத்தில்
வழியில்	கண்ெட த்த	 பாயின்	ெசாந்தக்காரர்	இன்னார்	என்பைத	மாத்திரம்
எவ்வள 	அபார	சாமத்தியசாலியான	அவரால்	கண் பி க்க	இன்ன ம்
இயலவில்ைல.	அந்த	 பாய்	வட் ம்	 தலமாக	வளர்ந் 	வ கிற .	அதன்
ெசாந்தக்காரர்	வந் 	அைதப்	ெபற் க்	ெகாள் கிற	வைரயில்	அைத	அவர்
தர்மத்திற் 	உபேயாகித் 	வ கிறதாக ம்	ெசால்லிக்ெகாள் கிறார்கள்.	

நம 	சமயற்கார	திவான	்பத் 	வ ஷத்திற் ன்	ஒ நாள்	இரவில்,	அரிசி
தலிய	சாமான்கைளக்	ெகாணர்ந் 	ெகா த் 	தம 	 ம்பத்தினரின்

உயிர்கைளக்	காத் 	இர ித்த	தயாள ண ஷரான	பாராக்காரைர ம்,	அவர
மைனவிைய ம்	மறந்தவேரயன் ,	 ேசலர்	எ த் ச்ெசன்ற	அவைல
கி ஷ்ணபகவான்	ஆைசேயா 	வாயில்	ேபாட் க்ெகாண்ட டேன,	 ன்னவ

ம்பத்தினர்	இ ந்த	இடத்தில்	எப்ப 	மாடமாளிைகக ம்	 ேபர	சம்பத் ம்
மாயமாகத்	ேதான்றினேவா,	அ ேபால,	நம 	சமயற்கார க் 	திவான்	உத்திய
ேகாம்	கிைடத்த டன்	அவர்	தம 	மாதச்சம்பளமாகிய	ஐயாயிரம்	 பாயில்	அந்தப்
பாராக்	கார க் 	மாதா	மாதம்	இரண்டாயரம்	 பாய்	நிரந்தரமாகக்
ெகா க்கேவண் ெமன் 	உத்தர 	பிறப்பித் 	விட்டார்.	அ 	மன்றி,	அவர்	அந்த
நகரத்தி ள்ள	சகலமான	ஜனங்களிடத்தி ம்	அந்தப்	பாராக்கார ைடய	ேமலான
ணங்கள்	இ க் ம்ப 	தம 	நன்றி	வி வாசத்ைதத்	தக்கப

காட் யதா ெமன் 	நிைனத் ,	ஒ 	 ம்பத்தில்	தகப்பன்	தன 	 ழந்ைதகள்
எல்ேலாைர ம்	எப்ப 	சன்மார்க்கத்தில்	பழக்க	 யன் ,	எல்ேலா க் ம்	சமமான
ெசல்வ ம்	உரிைமக ம்	அளிப்பாேனா,	அ ேபால,	அரசன்	தன 	பிரைஜகள்
எல்ேலாைர ம்	நடத்தேவண் ெமன்பைத	அ ஷ்டானத்தில்	ெசய்



நி பித் க்காட் னார்.

“வான்ேநாக்கி	வா ம்	உலெகல்லாம்;	மன்னவன்
ேகால்ேநாக்கி	வா ம்	 ,"

பம்	 பம்!	 பம்!!!

-----------------------	



மதிப் ைர
	

>	ஆநந்த	 ணேபாதினி	தன 	கமலம்	1	இதழ்	11-ல்	அ யில்	வ மா
எ கிற :-	

�������	��������		

ஸ்ரீமான்	வ ர்	-	ேக.	 ைரசாமி	ஐயங்காரவர்கள்	பி.ஏ.	இயற்றிய .

ஒ 	 ம்பத்தைலவரின்	காலத் க் ப்	பிற 	அவைர	நம்பிய	மைனவி ம்,
அவர 	 த்திரிக ம்	ஆண்	திக்கற் ப்	ப ம்	பா கைள ம்	ேந ம்
ேசாதைனகைள ம்	இந் ல்	ெவ 	நன்றாக	எ த் ைரக்கின்ற .
கண்ணபிரானின்	உத்தம	 ணங்க ம்,	உயி க் த்	 ணிந் 	அபாயத்திலி ந்
பிறைர	வி விக் ம்	திற ம்,	தன்	கடைமையச்	ெசய்த	அளேவா 	தி ப்திேயற் ந்
தைகைம ம்	அவன்றன்	காதல்	நல ம்,	அவ க் 	ேந ம்	இன்னல்க ம்,	இேத
விதமாகக்	ேகாகிலாம்பாளின்	 ய	நடத்ைதக ம்,	நிதான	விேவக ம்,	அவள
காத ம்,	பிற 	ேந ம்	ஸம்பவங்க ம்,	ெசளந்தரவல்லியின்	உலகிய ணராத
ெமல்லிய	தன்ைம ம்,	பிறர 	வஞ்சைன	வைலயிலாழ்ந் 	மயக் ம்	பான்ைம ம்
வாசகர்களின்	மனத்ைத	வசீகரிக்கச்	ெசய்கின்றன.	ேபாலீஸ்	அதிகாரிகளின்
அநீதங்க ம்	 ந்தர ர்த்தியின்	காமப்ேப ம்	அவன 	 ஷ்கி த்தியங்க ம்
னியன்	 த் சாமி	ேபான்ற	ேவைலயாட்களின்	ேமாசச்	ெசயல்க ம்	உலக
பாவத்ைத	நன்றாக	நிைனப் ட் கின்றன.	கற்பக	வல்லி,	 ஞ்ேசாைலயம்மாள்

இவர்களின்	கஷ்டங்க ம்,	அவர்கள்	ப ம்	ஸஞ்சலங்க ம்	மிக்க
ேசாகபாகமா ம்.	உத்தம	ேவைலயாட்க க் 	உதாரணமாய்	 ேகசைன ம்
கந்தைன ம்	 றிப்பிடலாம்.	வக்கீல்	ராமராவ்	ஆபத்	ஸகாயரான	உத்தம

ஷராயி ம்	அத்தைகேயா க் த்தான்	ெதாழி க் த்	தக்க	வ மானத்ைதக்
காேணாம்.

இந்த	நாவலின்	இைடயிேல	இதற் ச்	சம்பந்தமில்லாததாய்த்	ேதான் கின்ற
திவானின்	சரித்திரம்	அமிர்தபானம்	ேபான் 	அத்யந்த	ஸ்வாரஸ்யமாய்
சிக்கின்ற .	அவர 	ெப ந்தைகைம ம்	எளிேயார்	மாட் 	அவர்	பாராட் ம்

அன் ம்,	ெசய் ம்	அரிய	உதவிக ம்,	தம 	ைகெய த் 	ேபான் 	ேமாசக்
ைகெயாப்பமிட்ேடாைன	ஆதரிக் ம்	பான்ைம ம்,	ேபாலீஸ்	இன்ஸ்ெபக்டைர	ெவ



சா ர்யமாய்	ஆழங்கண் 	அந்த	அக்கிரமிைய	சி ித் 	நிரபாரதிகைளக்
காக் ம்	பரி ம்,	அவர 	பத்தினியின்	கற்பிலக்கண ம்,	அந்ேதா!	இ தியில்	அம்
மகா பாவர வாழ்க்ைக	பாழ்பட் 	அவர்	 றவியாத ம்,	 வில்	மைறந்த	தம
தந்ைதையக்	காண்ப மான	பாகங்களால்	இந்நாவலின்	மதிப் 	ெவ
சிலாக்கிைனயான	உச்சிக் 	உயர்ந் 	வாசகர்கைளத்	தி க்கிட் ப்	ேபா ம்ப
ெசய்விக்கின்ற .	வி த்த	விவாகத்தின்	ேகார ம்,	விவாகம்	ெசய் 	ெகாண்ட
ஆடவர்க் 	அதனால்	ஸஞ்சலப்	ெப க்ேகயன்றி	ஒ 	 ளி
இன்ப மில்ைலெயன்ப ம்	 ஞ்சிதபாத	 தலியாரால்	இனி 	 லனா ம்.

இந்நாவலின்	மற்ற	ப திகள்	இனி	ெவளிவ ம்	 ன்றாம்	பாகத்தில்	 ர்த்தி
அைட ெமன் 	ெதரிகிற .	ஆயி ம்	இவ்வி 	பாகங்களினின்ேற	கால கங்கள்
ேதான் கின்றன.	ேகாகிலாைவ	மணத்தற்காகக்	கண்ணபிராைனத்	தபாற்களவிற்
ேசர்த்த	 ந்தர ர்த்திேய	அக்களவின்	காரணஸ்தனாகலாம்.	ெசளந்தரவல்லி
தன 	ெமல்லிய	தன்ைமயில்	 ந்தர ர்த்தியால்	கற்பழிந் ம்	ெகடலாம்?	ேகாகிலா
தன்	நற்கணவனான	கண்ணபிராைன	மணந் 	இன் த ம்	ைக டலாம்.
திவானின்	மைனவி	தன்	 த்திரைனக்	கண் த் 	நடத் ம்	பான்ைமக்	 றிப் க் ம்
(இரண்டாம்	பாகம்	பக்கம்	122)	கற்பக	வல்லி	கண்ணபிராைனக்	க ந் ைரக் ம்
றிப் க் ம்	( தற்	பாகம்	பக்கம்	51	-	52)	உள்ள	ஒற் ைமையக்	ெகாண்

திவானின்	காணாமற்ேபான	மைனவி ம்	 மார ேம	கற்பக	வல்லி ம்
கண்ணபிரா ெமன் ம்	நிைனக்கலாம்.	இக்கண்ணபிரா க் ம்
ந்தர ர்த்திக் ம்	 ட	ஒ 	உற 	ேநர்ந் 	ெகாள் ேமாெவன ம்	ஐயம்.

எவ்விதேமா	இந்நாவலின்	 ன்றாம்	பாகம்	மிக்க	சமத்காரமாய்	எ தப்
பட் க் ெமன்ப 	திண்ணமாதலின்	ஆத்யந்த	ஸ்வாரஸ்யமான	இந்	நாவலின்

க்காக	அம் ன்றாம்	பாகத்ைத	ஆவ டன்	எதிர்ேநாக்கி	நிற்கின்ேறாம்.
ஆசிரியர்க் 	நம 	வாழ்த் .
---------------------
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கனம்	வ ர்:	ேக.	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	அவர்க க்
அேநக	வந்தனம்;	உபயக்ேஷமம்
கற்ேறார்	மணிேய!
நீவிர்	தற்கால	நவீனக ைறயில்	ஜனா லத்திற் 	உடந்ைதயான	நீதிகைளப்

த்தி ள்ள	ேமனகா,"திகம்பர	சாமியார்	என் ம்	நாவல்கைள	ெவ



பிரியத் டன்	வாசித் 	இன்ெபய்திேனாம்.	தங்களால்	எ தப்ப ம்	நாவல்கைள
யாம்	வாசிக்க	ஆரம்பித் வி ன்	ேவெறவ்விதமான	அவசர	ேவைலகளி ப்பி ம்
அைவகைள ம்	மறந் 	அந்நாவலிற்	ெசறிந் ள்ள	ெசாற் ைவ	ெபாற் ைவகளால்
வசியமாக்கப்பட் 	அ 	வாசித் 	 	ெவய்திய	பின்னேர	அைவகைளக்
கவனிக் ம்ப யாய்	வி கின்ற .	இைத	ேநாக்க	தாங்கள்	நாவல்	எ ம்
ஆற்றலில்	அதிகத்	ேதர்ச்சியைடந்தி ப்பதன்றி	ஜனங்கள 	கவர்ச்சிைய	 ம்
கிரகிக்கத்	த ந்த	அரிய	விஷயங்கைள	தாங்கள்	திரட் த்	தீட் வி ம்.
நவீனகமான	 ைறயான 	என்ேபான்றாெரல்ேலா ம்	மி தியாய்	ெமச்சத்
த ந்ததாகெவாளிர்கின்ற .	அதில்	ஒவ்ெவா 	பக்கத்தி ங்	காணப்ப ம்	பல
நன்னீதிகைள	அவசியம்	கவனிப்ேபார்கள்	நிச்சயமாக	நல்லவர்களாவார்கள்
என்ப 	உ தி.	தங்கள 	நவீனக ைறயில்	சிறந்த	ேபராற்றைல	ேநாக்கித்
தங்கட் ப்	பல ம்	பல	நற்சா ிப்	பத்திரங்க ம்,	தங்க	ெவள்ளிப்	பதக்கப்
பரி க ம்	தந் 	தங்கைள	உற்சாகப்ப த்தி	இ க்கின்றனர்.	யா ம்	எம
ெசந்தமிழ்	வாசகசாைலயா ம்	தங்கள 	ஆற்றைல ம்	திறைமைய ம்	வியந் 	இப்
ெபாற்	பதக்கப்	பரிைச	மனப் ர்வமான	வந்தனத் டன்	அளிக்கின்ேறாம்.	இைதக்
கா ம்	பல	ேமதாவிக ம்	இன் ம்	இ ேபான்ற	பதக்கங்க ம்	நற்சா ிப்
பத்திரங்க ம்	தந் தவி	தங்கட் 	உற்சாக ண் 	பண்ணி	இன் ம்	இ ேபான்ற
பல	நவீனகத்ைத	வைரயத்	த ந்த	ேபராற்றைல	அதிகப்ப த் வார்கெளன்
நம் கிேறாம்;	ஆண்டவன்	 ைண	ெசய்க.

ெசந்தமிழ்	வாசகசாைல,									இங்ஙனம்	
ெந.	86,	காளத்தீஸ்வரன்	ேகாவில்	ெத ,									அ.ந.	நரசிங்க	 தலி	

ைவ,	30.3.1921									அக்கிராசனன்
-----------------	
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